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A
Batalo kontrau Senlaboreco

Vi iuj scias, kian oromndan mizerecon kazas senlaboreco

al ni laboristoj. Ni havas nenian vivrimedon, krom vendi

nian laborforton. Sed la kapitalista klaso, atakita de la

terura ekonomia krizo, ne bezonas nian laborforton. Hi ja

produktis tro mqlte da varoj, kaj la varoj ne vendias, ar

2



1 1

la popolamasoj en la kapitalistaj landoj kaj kolonioj suferas

je malsato, kaj ne povas konsumi la varojn produktitajn.

Se la varoj ne vendias, kapitalistoj ne pova; akiri profiton.

Ilin e minacas bankroto. Hi freneze seras savilon kaj la

sola savilo por ili estas : malgrandigi la nombron de la

dungitoj, kaj laborigi ilin duoble je pli malalta saiajro.

Unuj dungas virinojn kaj junuiojQ anstatau la plenaulojn.

Aliaj fermas siajn fabrikojn kaj atendas la eksplodon de la

imperiista milito, Kiu garantias al ili gigantan profiton.

Tagon post tago, monaton post monato kreskas la armeo

de senlaboruloj. Ni povas jam kalkuli pli ol 25 milionojn

da ili en la tuta mondo. La nombro de senlaboruloj en

Japanio ankau ne estas malpli ol du milionoj.

Kaj kion ni povas fari, kiam ni plu ne povas pagi por

iutagaj vivnecesaoj Cu ni forlasu la urbon, kaj iru al

kamparo por labori tie kiel kampuloj Sed la vivo en la

kamparo estas pli mizera. Kamparanoj malsatas pro la tro

ria rikolto de rizo kaj nekredebla malkareco de silko. Do

luj el niaj fratoj, kiuj estis forpelitaj de laboro, farias

telistoj kaj iras al malliberejo, kaj aliaj, kiuj ne estas

tiel kuraaj, niortigas sin kaj siajn familianojn.

Tamen la sola vojo por elii el i tiu mizereco estas

batali per organizita forto kontrau la tuta sistemo de

kapitalismo. Ciuj senlaboruloj devas alii al la " Senlabo-

rula Unuio kaj prezenti al la reganta klaso postulojn

:
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B

„ Donu panon kaj laboron V, , Garantiu la vivon de sen-

laboruloj per tata mono! , ktp.

Batalo kontrau senlaboreco estas la afero ne nur de sen-

laboruloj sed anka de la laborantaj.^ Ju pli multaj estas

la senlaboruloj, des pli malkae la kapitalistoj malaltigas

la salajron de la laborantoj. Ju pli multaj estas la

senlaboruloj neorganizitaj, des pli facile la kapitalistoj akiras

strikrompantojn . Do ni ne povas gvidi la batalon kontra

senlabreco efektive, se ni ne havas fortikan unuecfronton^ de

senlaboruloj kaj la laborantoj.

Plue la batalo kontra senlaboreco portas econ ne nur

ekonomiaii sed ankau akre politikan. Ekonomia krizo

devigas la imperustajn tatojn centobligi luktadon por novaj

merkatoj kaj sub]uo-adon de la kolonioj, kaj akcelas la

eksplodon de mond-milito. La revoluciio de laborantaj

amasoj, klu estas la neevitebla rezulto de Pmizeno de

laborista vivo, kazas faisti-on de la registaro. Do la

batalo kontra la senlaboreco devas esti kunligita plej firme

kun la batalo kontra la impenista milito kaj kontra la

faista premego.

4»

4* 5^
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h 3^ ;^

;^
X X ! I

|£ (0 la laborantaj homoj homoj L lit"

a ndaj (homoj), la kuraaj (2)

unu-ec-front-o tmueco

B
107 2)

L

4«

I 4> 3^

4»

Ha! 4>

Ha, iu venas I •
Ha, fine vi venis.

Ha, kia doraa^o

Hahaha ,

1

Haloo L L
He!

He kamarado Kien vi iras? ^
Ho! a. L 4> Ha!

i

Ho 1 Kia oja afero \ L

a
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Hove! 1.1 mortis.

b. Ho! ;;^ '
Ho, mia kara iniano

Ho vi, granda geniulo

Hu! #E;ffe»

Fi! i
Ba! ;^
Pa! pa!

Nu! ....
Nu ni darigu Sr

o

Nu iru rapide

Nu! Askultu is la fino. i»

Nu! u vi estas preta?

Ve! ?^
Hum!
Adia!

adia! 3^

ion bonan ion

bone! 4* Adia!

\ _j

108

Si

Bone!

Brave

Porko

Pesto *

For!
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t09

I

4»

rr

;^
Ehe Ml scias, kien vi celas.

i

Ej! Tiam.... •...

Aj, /1J Malfacilan problemon vi enbatis en mian kapon.

Oj Vi piedpremis mian piedon.

4>

Oho u 1 efektive estas tiel malbona.

iam la bubeto krios ua a a!

Hm, hm P rato, tio cievas resti inter ni.

Hola He lu venu

Tamen tss mi adas. '
=
dio diablo ;^

j:

^^^
diablo forprenu

4>
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(
11:

;^
„ r^tiaks, kuaKs, brekekeks " estis cio kion la filo povis diri.

!7 : '
——Zamenhof Fabelo de

Andersen) -

lya malgrandaj birdoj s'ldis supre en la katanarboj kaj pepadis

:

kvivit kvivit. (Fab. de And.)

Fine Krevis uiiti ovo post la alia. " Pip, pip " (Fab. de And.)

— >

Subite la arbaraj kolomboj airis : Kurre, kurre " (Fab.)

n

Jes, kompreneble li estas malsaa " dins la meleagro kaj knis

:

giti-glti-ghi (Fab.)

I ' '

Sitr !a barilo staris korvo kaj pro malvarmo knadis : /v.a, au i

Nu la <:orn;ko airis „ Kra kra

"

:
li korniko korvo

Pum la granda Niko falis en la riveron.

rirt

Ni buboj, konkure penadis transsaltl foson Pum vi jam ku is.

4> : !^

La ipoj preterveturadis kaj salutadis : Bum Bum

;^ "^
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La majskaraboj murmuris „ bum, bum!**

Ri!" kiel i (alumeto) eksplodis.

o

Hi trumpetis Tratteratra

"

;^
La horloo diris: tik-tak.

La azenoj ins tin-tin-tin, car ili portis sonorilojn.

^

C

a. ^ ;^
1. Por la proletaro de Lsono, kie estas jam dekkelkaj milionoj

da senlaboruioj, la jaro 193 1 eStas la jaro por nova batalo meze de

la pliprofundi-anta krizo.

2. Batalo kontra senlaboreco estas energie ba lata sar la bazo

de firma kunligo de la senlaboruioj kaj la laborantoj.

3. I/a 8an de januaro amasa deraonstacio estis okazigita tra la

tuta lando sub la gvido de komunista partio kaj la „ Komitato

Kontra Senlaboreco " de I'Unuigita v^indikato Usona. (—
4- La 25an de februaro, kompartioj kaj revoluciaj sindikatoj en

kapitalistaj landoj okazigis internacian tagon kontra senlaboreco.

—— 10
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b. ;^ ^
1.

2. -
(kian rilaton)

3. ) -

2

A
Internacia Virina Tag©

La 5a de marto estas la Internacia V inna Tacro. Pro-

letinoj el iuj landoj en tiu tago okazigas demonslraciojn

—— 11
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kaj kunvenojn por la batalo pro siaj sodaj, politikaj kaj

ekonomiaj postuloj.

La 8an de marto, 1917, laboristinoj en Leningrado okazi-

gis graiidan demonstracion sub la slogano : militon kontrau

milito Till demonstracio signifis la komencon de la marta

revolucio en Rusio. moferaj bataloj de rusiaj laboristinoj

kaj kamparaninoj estis la nemankebla kondio por la venko

de proleta revolucio.

Nun proletinoj en Sovet-Unio estas plene liberigitaj. Hi

estas samrajtigitaj kun la viroj en iuj kampoj de socia vivo.

Hi aktive laboras kun la viroj ultro apud ultro kun viroj

en fabrikoj, kol-hozoj, kooperativoj, kaj en laborist-unioj,

komjunulaj grupoj, kaj sovetoj. Al ili estas jam ne bezone,

batali por speciaiaj postuloj por la plibonigo de socia kaj

ekonomia stato de virmoj, kiel en kapitalistaj landoj. Do,

en Sovet-Unio, a \ irina ago estas rigardata kiel la tago

por alvoki virinajn amasojn al pli aktiva partopreno en la

socialista konstruado, precipe pri kultura progreso de labor-

istinoj en la urboj kaj kamparoj.

En kapitalistaj landoj kaj kolonioj la kondioj de batalo

estas tute aliaj. Virinoj estas veraj sklavoj en hejmoj,

fabrikoj kaj en kamparoj. Krom en kelkaj plej progresintaj

kapitalistaj landoj, virmoj estas politike kaj jure preskau tute

senrajtaj. Do la batalo de la Virina Tago en la landoj

ekster Sovet-Unio estas okazigata sub la sloganoj kiel saman

—— 12
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salajron por sama laboro ", , lakton kaj panon per la

infanoj anstata elspezojn por armado ", ,, kontra la im-

periista milito ", " kontra la kapitalista raciigo, kiu alportas

al laboristinoj malsaton kaj malsanon " " por la internacia

solidareco de proletinoj el iuj landoj " ktp. ktp. Sub i

tiuj sloganoj kun batalemo laboristinoj kaj laboristeazmoj en

iuj industriaj centroj de la kapitalista mondo, en Berlino,

Parizo, Londono, Novjorko ktp., montras sian solidarecon

por la revolucia batalo de 1 mond-proletaro per la grandiozaj

kolonoj de demonstracio. >

Ankau en Japanio, ni festadas la Intemacian Vinnan

Tagon, kvankam en tre malgranda skalo, jam de antau

kelkaj jaroj. La plejparto de japaniaj virinoj suferas ankorau

sub la jugo de fedalisma sklaveco kaj senlima ekspluatado

de kapitalismo. Laboristinoj, kiuj nombras je pli ol unu

miliono kaj duono kaj ludas relative tre gravati rolon en la

industrio japania, estas preskau tute ne organizitaj. En

kamparo, la reganta klaso klopodas organizi la virinojn en

la reakciajn kaj patriotismajn organizojn kiel Junulinaj Asocfoj

kaj " KiboSa." Estas necesege por ni, ke ni utilig^u la

Internacian V irinan Tagon por organizi proletinojn kaj kam

-

paraninojn en la klasbatalon. Tiele ni devas kreskigi fortan

movadon de proletaj virinoj, sen kiu ni neniam povos atingi

la gloran venkon, por kiu ni estas nun batalantaj.
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-C 4» I

4«

-^ t3

: I

) 4* 1
N^' !^^ZS , ,2»."…

sin'ofer'a 4« ne'mank'ebl'a

ultro apud ultro |1| ;^

B
110 (2)

4»

4» kial

L

Kiu

Kamaradoj, kiuj komprenis la signiion ae proleta esperanto-movado,

tiij aliu al JPEU, kiu estas sola tutlanda organize de japaniaj

proletaj esperantistoj.

JPEU
Kanton-boveto, km estis stangita anta tri jaroj en Suda inio,

estis la unua registaro de revoluciaj proletoj kaj kamparanoj en

Ekstrema Oriento. ( ——
—— U ——



1 2

U vl s'cias? La domo, en kiu antaHe vi lois, forbrulis.

io
Ni manis la man-aojn, kiujn ni portis de nia hejmo.

4«

Cu La libro, kiun vi aetis hiera, estas interesa?

L

|£ :C

Km asas du leporojn, Ctiu) kaptas neniun.

11 tiu, kiu, tiuj, kiuj ( tiu

tiuj

4^ 1

Tiun homon, al kiu li devas danki sian vivon, tiun li mortigis.

;^ 4»

Kio

Ml parolas pri tio, kion mi raem spertis.

4>

Tamen io, kion vi us diris, estas vortoj de iikvidistoj.

3^

"Vl ne komprenas tion, kion vi mem diras.

Ne io estas oro, Kio bnlas.

Jen estas kvindek senoj, kio estas sumo, kiun mi aldas al vi.

50
'

|£ kio 4»

4» i it

4» io, tio, 6io

4» o tio

—— 16
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Mi ne kredas (tion), kion vi diras.

;5?

Kio mia, tio bona.=Kio estas mi a, (tio) estas bona.

'

.

Kia

Li estas tia homo, kia estas tre malofta en la mondo.

enerale historio, kia oni in raontras al la juniilaro, farias la

efa katizo de la militadmiro.

1^

hn nia tempo apens ('tiaj; raalsanoj, kiajn antae homoj ne konis.

B-
( iia; tatstrukturo, kia ekzistas en Sovetio, es'tas' tute fremda por

la kapitalista mondo. '
fremda

....
H tia, tiaj

Kia la poto, tia la kovrilo. '
ivies

Jen montriis' altaj bliiaj montoj, sur kies suproj brilis blanka neo.

11 4»

Sir
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Efektivigita estas la revolucio de laboristoj kaj kamparanoj, pri

kies neceseco la bolevikoj iam priparolis. ( * )
lyi vojag-is maloroksimajn landojn, kies lingvojn ii ne komprenis.:^:
Skribu al mi pri la kvinjara piano de socialisma konstruo en via

lando, kies sukceson deziregas ciuj laboristoj kaj kamparanoj jen la

mondo.

4» L
I

a. ;^ ;^
Estas duono post la sesa, la 8an, marto, 1930. Subite laboristmoj

plektas la brakojn ( ) por demonstracio antaii la publika

vendejo en la Rua Vedding, la revoluciema laborist-kvartalo en

Berlino. En la mezo de la markt-placo iu juna laboristino komencas

agitparoladon( ). hi la publika vendejo venas amase labor-

istinoj kaj laboristedzinoj, formas dikajn tamentojn, kaj apladas al

la oratorino (:iO. •

Duobla kaj triobla ekspluatado, kapitalista raciigo, intensigo(
) de laboro, malaltigo de salajro, maidungo kaj amasa senlabor-

eco! Ni batalu kontraH 6io i tio per okupado de stratoj per la

kunligita forto de gelaboristoj Faj raj vortoj de la oratorino

pikas () la korojn de iuj aHskultantoj.

Post tiu parolado ekmovi-as la demonstracia kolono (). La

kantado ,de rinternacio regas la tutan straton, La poUcanoj povas

nenion fari.

c

18
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Malsato malsato malsato Lraboron kaj panon por nil

3

A
Konsumkooperativo

Laboristoj sin organizas en laboristan sindikaton por de-

fendi sian vivon kontrau senkompata ekspluatado de kapital-

istoj. Per organizita forto ili batalas kontrau malaltigo de

salajro, maldungo, kaj iuj aliaj knielaj traktoj en industrio

Hanke de kapitalistoj. Ili havas aiikau politika.n organizon.

—— 19 ——
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la laboristan partion por batali kontra politika subpremado

de 1 kapitalista tatpotenco. Sed, tio ne sufias ankora.

Necesas al ili organizi-i anka por sia iutaga konsuma

vivo, nome en laboristan konsum-kooperativon.

Laboristoj estas ekspluatataj ne nur de kapitalistoj-mastroj

en sia laborejo, sed anka de diversaj komercistoj dum

aetado de iutagai necesaoj.

Dum la transira procezo de produktaoj, de fabrikoj a
de kamparo is konsumantoj, la prezo alti-as je mirinda

grado. Tion kauzas anarkia komerco-sistemo, en kiu sin

riutras parazitoj-komercistoj per lerta kaj pomalgraada eks-

pluatado.

Laborista konsum-kooperativo celas defendi la vivon de

laboristoj kontrau ekspluatado de komercistoj , akirante por

plejeble malgranda kosto bonkvalitajn necesaojn per kolek-

tiva aetado. En multaj fabrikoj, kapitalistoj ruze aranas

liveran organizaon por trompi kaj duoble ekspluati labor-

istoj n. Laboristoj devas sin gardi de tia trompa aran"o kaj

scii, ke i havas venenon putrigi spinton de laboristoj, kaj

ke i minacas ilian vivon okaze de strikoj, kaj ili devas

organizi sian propran konsum-kooperativon.

Tamen la laborista konsum-kooperativo ne devas esti nura

liverejo por laboristoj, sed ri devas instrui laboristojn en la

procedo de liverado profits al fli pri batalado de klaso

kontrau klaso, kaj pri mobiiizado por klasa bono. Precipe

20
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doni klasan disciplinon al gelaboristoj ankora ne organizitaj

au neorganizeblaj en laboristaj sindikatoj, estas unu el iaj

gravaj taskoj.

Kompreneble sub kapitalisma sistemo laborista konsum-

kooperativo ne povas plene evolui, nek kontentige funkcii

pro premado de financkapitaio. Nur ea socialisma socio

i plenplene disvolvios, ar socialisma kon: truado estas

nenio alia ol progresigo de kooperativo, kolektiva administ-

rado de produktado kaj konsumado.

En nuna tempo laborista konsum-kooperativo devas esti

proviza fako de klasbatalo.

luj laboristoj kaj kamparanoj aliu al kooperativo

For, parazitoj en varocirkulado

Vivu proviza fako de klasbatalo !

4>

13 4>

' 4«

= U
(

-
—— 21 ——
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•
- ^ ili T

?^ 4>

4> (
4*

4» I (
(

!,
L ? I

I

4*

|£ sen'komoat'a flanke de=en flanko de. ne nur. .

.

sed anka= neces'aj'o po'mal'-

grand'a plejeble ' plen'plen'e=plene

finfine. dis'volv'ifi esti nenio alia

ol = varo'cirkul'ado
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B
111 (3)

Kiel

Proletoj en kolonioj estas tel mizeraj Kiel cevalo sub jugo. (
Anka mi agos tiel, kiel vi agis. "i

i Anka mi agos kiel vi.

I. sub jugo estas mizera

Kiel VI opinias pn tio Same kiel vi.

(1

I same kiel vi (Mi opmias) same, kiel vi (opinias). (
Kiel prezidanto, mi vin salutas.

Vi elektis min kiel prezidanton. ;^^ kiel

I

;!^

1. Ml salutas vin (tiel), kiel prezidanto (salutas vin).

2. Vi elektis min (tiel), kiel (vi elektis) prezidanton.

I mi prezidanto *
' 2 vin

prezidanton S^
Oni malamas lin kiel perfidulon. ;^
|£ 4>

^Vft

Om malamas lin, kvaza perfedulon.

I

rwie

Kie jukas, tie ni gratas. 4»

Mi ne bedaras pro mi mem, ke mi devas veturi al Haio-insulo,

kien efi birdoj ne flugas, sed. . .

.

-—— 23
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3^ ... .0

Dagestano estas la regiono, de kie eliris, laii la diroj de scienc-

uloj, la hindo-eiiropa civilize, kie eble trovias la lulilo de I'homaro.- - n

lya monumento staras, tie, kie estis mortpafitaj dek revoluciuloj.

Vi sercas tie, kie vi aevas esti plj serioza.^>
tie, kie

tie en la okazo kie kiam /
kie ;^

Ml flankiadis de tiuj i reguloj nur tie, kie tion i postulis

apartaj cirkonstancoj. (Zamenhof)

Vr 4»

; vn
kiam

Kiam ni finis la laboron, (tiam) la strato estis mallttma. (
La unua go en fabriko)
Kiam li parolis kun kamparanoj, (tiam) li estis kvaza vera kam-

parano. C Lenin, nia avo)
m tiam, kiam tiam

Tuj (post) kiam degelis la nto, kamparanoj komencis la terkul-

turadon. 4«

De (tiam,) kiam okazis. Oktobra Revolucjo, pasis jam pli ol dek

jaroj.

De la tago, kiam i forlasis la domon de siaj gepatroj, i devis

labori por vivi.

24
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^ (
Nepre iam venos la tempo, kiam la tuta homaro kunvivos harmo-

aie, kiel unu familio. (Zamenhof) ^
|£ tempo tago ;^ 4« I kiam

en kill dum kiu

fwiom

Mi ne havas tiom da mono, kiom vi (havas).

4»

Mi donos al vi (tiom da mono), kiom vi bezonas.

4»

o

Kiom mi vidas, li ne estas tre saa.

is kiom

la la mezuro, la kiu.... (....

a la mezuro, la
kiu mi vidas, li ne estas tre saa. L

.... ....
„ j5tudo de Japania Histono " de K-do Sano klarigas plej uste la

la veran historion de japana popolo, kiom mi komprenas.

Kiom ajn m rompis al ni la kapon, ni ne novis kompreni.

C
4» :e

—— 25
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1.

2.

3-

4. ^
5. 4>

6.

7. 4»

8. 1} nuna etapo)

I

9- Lenin

10.

4»

II-

4

A
Ruga Helpo (1)

Sacjo He, saluton, avinjo! Cu Minjeto ne estas dome?

Avinjo : Ho, Sajo, bonan vesperon. Cu vi jam revenis

de r laborejo

S : Ha jes, hodia m havas specialan tagon. Cu kara

Minjo jam forms

A ~Jes, i ne povas ripozi. i devas aicin monon iutage.

S : Estas t^ure malvarmege hodiau. i>i devas suferi frostan

26
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venton sur strato, ne estas lacila laboro por tiel malgranda

knabino sur pavimo starante vendadi urnalajn. HodiaiS

mi venis vin akompani al bona loko.

A :~Kien Sajo?

S : Al la rondo de niaj kunlaborantoj de la labriko. Ho-

diau ni havas specialan tagon.

A : Kion vi havas

S : Nu, vi forgesas

A :—Ho jes, jam pasis tri jaroj, de Kiam nia injo estis

arestita.

S :
Jes, jes tio estas neforgesebla tago. Tial ni aran^is

kunsidon. Vi kaj Minjo nepre venu.

27
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A amen pro tiu tago ni devas laDoregi por pano.

S •• Bone, bone, Avinjo. Ni bone komprenas. Kaj uste

pro tio ni devas hodia helpi vin, hodiaii ni devas doni

al vi ripozon kaj ojon. Venu kun mi, Avinjo

A Sed Minjo devas vendi urnalojn

S :—-Nu, bone. Anstatau i, vendos ilin K-do Genjo !

A : Ho, ve tro dankinde

S :——Ne tro Devas vin danki ni mem.

Ciuj : Ja, Sainton, bonvenon, Minjo saluton Avinjo

Minjo : Ja, saluton, saluton kamaradoj, kamaradoj

Avinjo : Ho, ho, saluton, bonan vesperon, gekamaradoj...-

Hejo : Avinjo, he Avinjo, venu i tien, sidiu apud mi,

Minjo ankau ......

Sonjo :——Ne, ne, Minjo, Minjo, venu al mi

Ciuj : Nu, iuj alvenis. Jam ni komencu tagordon.

Hejo :——Nu, gekamaradoj, bonvolu auskulti. Mi komencas

paroladoa. Mi parolos pri la signifo de hodiaua tago.

1)

:——
~"
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4»

i Rua Helpo Inter-

nacia Ru|ra Helpo Mi'nj'et'o -nj-

-- 4» ne'forges'ebl'a

bon'ven'o n tag'ord'o

B
112^[

esti

1.

Fakte tia homo estas en la mondo.

Mi estas en bona sano.

2. 4«

Mi estas studento.

Rieco estas frato de fiereco,

o

Estas bona vetero. X, •

3. ^
iuj kamaradoj jam estis ronnntaj, kiam mi alvenis la domon.

i

Si estis tre amata de sia edzo. I "L

o

4.

3̂0
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Estas malvarme.

Estas al mi agrable revidi vm,

avi I.

ivi havas bastonon en la mano kaj apelon sur la kapo

;^
La arbo havas frukton.

2.

Ml ne havas domon nek edzmon, nek monon.

A IT

Mi havas ion por diri.

3. 4"

o

1,1 havas diican korpon.

Mi havas malpurajn manojn.

4. I

Mi ne havis malbonan intencon.

i havas 30 jarojn.

5.

Hodia mi havas gastojn.

Hodia ni havas. bonan veteron.

Hodia ni havis kunvenon.

|£ I

(
L

A Kunveno estis okazigita. Oni havis kunvenon.

Ktmveno estis havata.

0
113
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4>

J^ 4»

b"ti, Irapi, pafi l/j ^5?

-ad-

batado, frapado, pafado :^
iri, promeni, mani

[fel ek-^ ;^' -ad- 4>

sr

-ad- U
iro promeno -ad-

I mano
fini, cesi, atingi, trafi ^

ek- -ad-

4«

C

3^

1. En la isa de marto en 1928, multaj plej superaj kamaradoj

estis arestitaj de agentoj (;) de la bitraro.

2. Tra la tuta Japanio policistoj kaj detektivoj ataKis la revolu-

cian tendaron de la proletaro per iuj fortoj.

3. irka 2,000 k-doj estis kaptitaj en la frua mateno de 1 15a

de marto kaj enetitaj en karcerojn, kie atendis ilin kruela torturo.

4. Ne nur en Japanio, sed die sur la tero, nun multaj progresemaj
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kamaradoj estas tiirmentataj de la faSista registaro.

5. Por kontrai tian blankan teroron kaj kuraigi arestitajn ka-

maradojn, la proletaro havas internacian organizon Internacia Ru

a

Helpo".

6. Ankali en Japanio sin trovas filio de 1' internacia interhelpa

organizo kaj aktive laboras por postfronta batalo.

7. En la lasta kongreso de japanaj esperantistoj en Tokio, iu ka-

marado proponis, ke esperantistoj anka;i partoprenu tiun helpan

movadon per sendo de esperantaj libroj al enkarcerigitaj k-daj, kaj

miiltaj libroj esperantaj estis elkore bonvenigitaj de la k-doj.

_5_|_

A
Ruga Helpo (2)

Hejo : Jes , jam pasis uste tri jaroj depost kiam nia

njo estas arestita de agentoj de I'kapitalistoj. Tiam

mi anlca estis forkondukita. Genjo kaj Sanjo anka
estis lorKondukitaj. Policanoj nin trenis al la policejo.

Ni estis metitaj en tiun malbenitan karceron. Oni restigis

nin tie tre longe. Oni aplikis iuspecajn torturojn. Poli-

canoj diras, ke oni nin akuzas per " la le-o por publika

ordo". Kapitalistoj kaj iliaj registaroj timis nin, labor-

istojn. Hi scias, ke klaskonsciaj laboristoj estas terura

malamiko de la nuna kapitalista soda ordo. Hi eksciis
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ke ni forskuos la socion de ekspluatado. Hi elpensis

rimedon por daiingi sian ekspluatadon, sian premadon de

1 laboranta amaso, kaj ili faris, ili ellaboris sangavidan

leon , por publika ordo." Kaj ili kaptis niajn plej

bonajn kamaradojn.

Mi povis esti libengita post tii monatoj. Car tiam,

antau tri jaroj, mi ankorau ne bone sens la socian struk-

turon. Mi nur malatis la mastron de nia labriko, kaj

malamis kapitaliston. Sed injo jam bone sens, kion

devas fari laboristoj kaj kamparanoj, por nin plene liberigi

de I'kapitalista ekspluatado, kaj bonigi nian vivon.

^>mjo estis bona gvidanto, li estis bona organizanto de 1,

35
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proleta klaso. Tial la registaro tre timis lin. Mi povis

ekkompreni tion nur kaptite. Nun mi volas imiti kama-

radon injo, mi volas sekvi lian instmon.

2)
—— —— #3"

I

' ;^
:o

XX4> : 4"

:
g^S^l^""^^
4> 4*

;^
;^

=

Z

4*'
5> I

V: o4

\ # P"
=

i-^jsat '0

g£ agento for'konduieit'a malben-

it'a :o ciu'speca'j klas'konsci'o

mc elpensi V elIatK)ri

'' do



1 5

B
114 Si

Sajni I. '
iyi ajnas bravegulo, sed efektive timemulo.

ajms, ke tio ne estas tero, sed or a nubo.

ajnas al mi, ke vi estas tute resani^nta.

2.

I

Tio ajnas al mi tre danera.

I

ajnas al mi, Ke vi ne komprenas.

devi, povi, voli

devi povi ;^ voH

U la filo devas iam obei la patron ' '

Mi devas sendi tmn leteron antaa morgau. ;^
Du homoj povas pli multe fari ol unu.

i prezentas simple mian personan opinion, kmn cm el vi povas

aprobi a ne aprobi. I

u mi povas iri necesejon, sinjoro instruisto. HI

Povas esti, ke li forkuris.

3&
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)
Se vi volus, vi povus.

U vi ne volas partopreni nian entreprenon

-

Cu VI volas, ke m akompanu vin?

Mi volas, ke vi iru kun mi.

Li ne volis eo respondi al mi.

trt, veni, alveni, reveiii

iri It I.

Ni iris piede.

2.

Ivi iris al Jamagata. :o

3.

Mia horloo iras bone. 5

«

4. 4^
U la afero bone iras?

veni I. ^
Venu, ni atendas vin.

Kredeble mi ne povas veni al vi hodia.

o

2.

Li venas de Usono. I

3.

Apena mi venis al la stacio, la vagonaro jam ekmoviis.

4.

Ni venis al la konkludo, ke

5

De kio tio i venas. _ ;{a *
6. ....

37
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Fine venis la tempo, kiam proletoj praktikas esperant n por sia

internacia unui-o. n

>

veni iri

Mi venos al vi hodia.

;^

alveni veni

reveni ^ Mi revenos.

1 • Mi revenos hejmen.

Mi revenos 6i tien.

it Mi foriras. *

o

okupi

;^ Mi estas okupata. Mi estas

okupita.

okupi I

i ;^
;^ ^ Mi okupas min per....

Mi estas okupata. Mi

okupis min per
I

Mi estas okupita.

o Zamenhof okupita 4«

C

.

1. Kiuj arestis inion kaj aliajn k-dojn?

2. Kial oni arestis kaj malliberigis tiujn kuraajn k-dojn?

38
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3. Kiun oni faris kontra ili?

4. Per kia Io oni volis akuzi ilin?

5. Kial Hejo estis iiberigita post 3 monatoj

6. u injo anka estis iiberigita kune kun Hejo?

7. Kial la registaro timas injon?.

h, 4»

1. Ti V (fortikao)

2. , — IS limigita eneral-

elekta rajto) ;^
3- B , - i:

(raalliberigi)

4- >1^ —
6. Rua Helpo 4»

_6

_

A
Ruga Helpo (3)

Sonio ——Ml parolos mian rememoron. ^jincjo estis ma tre

bona kamarado. Li estis iam tre afabla, li estis tre gaja

kaj tre kuraa.

Kiam mia frato estis malsana, \li iumatene frue vizitis

nin, kaj iuvespere revenvoje hejmen de 1 fabriko anka

nin vizitis kaj multe parolis pri iutagaj okazaoj en la
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laborejo ~jen li forkurigis laborgardiston, jen li sukcese

aran-is laborejan mitingon, jen li akiris novan kama-

radon, a li plilongigis ripozhoron ktp. ktp. Kaj kiel

mia mortinta frato tion oiis Kiel dank' al li mi mem

povis resti trankvila kaj kura-a apud mortanta frato. Li

iam estis por ni la fonto de memfido, espero, kaj forto.

Plie, kiel li estis helpema, kiam mi vundiis per maino

Li ofte kaj ofte, obstine kaj persists kolektis kamaradojn,

kaj maris al la administrejo, kaj fine per striko li akiris

por mi kuracrimedon, kaj altigon de salajro. Mi devas

danki lin, ne pro tio sole. Li anka faris min klaskonscia

virino, batalema proletiiio. Neniel, neniel mi povas tro

—— 40 ——
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danki lin. Mi devas esti pli multe afabla al lia avinjo,

pli multe helpema al lia Minjeto. Por praktiki lian in-

struon, lian ekzemplon de 1' proleta solidareco, mi laboras

por Rua Helpo. Proletan kunlaboron, kunhelpon ni

devas multe, multe pli kreskigi.

lu : Mi portis por li emizon kaj libron. Ilin seiidu al la

karcero.

Alia : Ho, mi al portis bombonojn por nia avinjo

iuj Tre bone, no tre bone.

Sajo ~'Nu, Avinjo, bonvolu mani, kaj por ni parol

u

rakonton

A :—

S : Avinjo, Avinjo, kial vi silentas Nu, larmas

A :'~ tro ojas, tro ojas mi. Mi estas felia.

Neniam mi estis pli felia ol nun e kiam mi estis juna.

Vi 1UJ estas tre bonaj, neniam mi havis pli afablajn ho-

mojn, ar de 1 infaneco mi vivis en tro mizera familio.

Jes, certe, certe, nepre ni venkosXXX
Poste, Hejo legis esperantajn leterojn el Ruaj Helpoj en

Austrlo, Germanio, Bulgario kaj Sovetio.

iuj kantis ,, Internadon." Minjo kantis Foristoj ni/*

Sajo kantis novan kanton de Esperantista Junula Lipro.

3)

^
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…. XXX
,

4»

3 >^^ *

1̂1 rememoro okaz'a' for'kur'ig'i

mem'fido persista
I

kurac rimedo

( )o praktiki infan'ec'o

B
115

M 4» 4»

I. I

a. Kamarado*, sinjoro^, Smjorino', Fralino*

Karaarado ! Sinjoro Smjormo Fralino

I 1^ 2 3 4

Kamarado A. Sinjoro B. Sinjorino . Fraiilino C.

I. A A 2. B B

3. C 4.

I. i: >^^
43 ——
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2. 3.

4.

Sainton al via sinjorino.

4* sinjorino

al via edzino al Sinjorino via

edzino S-ino

$i^ Fralino ^

Sinjorino Fraliiio

Sinjorino

Sinjorino

Sinjoro ' S-ino ' F- irio *^ ^
Li estas sinjoro. 1:1

4«

b. Patro, fib, frato, avo, onklo

4> L

Frato Jobanni Fratiiio Klara

C

2.

4»

konstruo I

o

kresko 4>

daro 4»

ligo, unuito ligi, urmii l;'gi unuigi

konduto konduti( ;^ 4»^
—— 44 ——
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atido, vido 4>

116

4»W ; 4»

certa certa ho-

mo, certa sum ) ';3"

f

kelka 0?

kelkaj homoj ^
iom da |!0

multaj kelkaj multaj

homoj & multe

da homoj
>

Mia kara! I L

117

-tim- ' ; L

i 'It 4»

U
4«

duonpatrino piocentegisto
ij

bonvenigi

subanskulti kapturni o publikulino

an'atempa kunsido

ser.aboculo amimkimi subaeti

,
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1. Kiel vi jam bone kompreflas, ni devas forte subteni laboron dc

Rui Helpo.

2. Multaj vestaoj kaj libroj nun estas bezonataj de enkarcerig-

ataj k-doj.

3. Kiam Tokiaj csp-istoj donis al ili multajn esperantajn librojri,

6iuj k-doj en malliberejo ojegis.

4. Sed donacitaj libroj estas tute ne stifiaj por ilia forta deziro

lerni esperanton kaj preni al si lingvan batalilon por la proletaro.

S- Tial estas ja devo de ni, proletaj esp-istoj, sendi esperantajn

libroj n al la k-ao en malliberejoj pere de Rua Helpo.

6, Tuj vi arangru monkolekton en via esperanta grupo an kurso,

kaj aetu esperantajn lernolibrojn, vortarojn, gazetojn ktp. kaj tiujn

donacojn sendu al Ru a Helpo. Tio estas unu el la piej enkaj sub-

tenoj por nia proleta esperanto-movado.

7

A

Kremla Sonorado

. Al okcident' el Moskvo flugas sonorila leant',

i portas pri la mort signalon al riula band'

(Rekantao) Per flama lang'

__ 46 —
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Kremla Sonorado

W te!

s
t f.

5fc

AI Ok - ci ' dent' el Mos - kvo flu - gas

45

so - no - n - !a kant', gi por- tas pri la

I
u1 r £

morf si-gna- Ion al ri - cu - la band'. Per

^ JZ. k — 3, t i.

-V-

fla • ma ung' pn m a sang* so - no - ru

^ 4 - ~"- 4- S

/

3

I

Krem - la kant" Gi flu • gu trana la

Z h A ^ .

4

Si
va • io, monf, ke bru - la tu - ta

~Bt.

mond,, ke bm - lu tu - ta gran '- da mond'l

47 ~~
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Pri nia sang'

Sonoru Kremla kant •

Gi flugu trans la valo, mont,,

Ke brulu tuta mond',

Ke brulu tuta granda mond

2. Ho, flugu, mia kanto tra ferkradoj de karcer*,

Miksiu kun proletariaj emoj kaj sufer*

(Rekantao)

3. Al tiu kanto resonas eho e laboristar',

Gi estos preo en la buoj de la infanar'

(Rekantao)

it : - 4*

„ Dio, gardu la caron!"

Inlernacio " 4»^-
Oi portas =i portas signalon pn la morto al ricula bando

ke brulu....= ferkradoj re-

8011£13=0
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a

A

SAT (1)

Uepost 1917, dum Kelkai jaroj, tra la mondo luriozis

uragano de revoiudo en Rusio, Germanio, Hungario ktp.

ekstaris proletaro per sovetx potenco. le snr la tero ad-

iis triumfa maro de 1' proletaro. Laboristoj ekstaris,

kamparanoj ekvekiis Kaj la tuta laborularo trumpetis ko-

menci^on de sia nova epoko.

1 tiu forta instigo ankau doiiis grandati influon al tiama

esperanto-movado, kaj okaze de la Universala Esperanto-

Kongreso en Prago en Cehoslovakio, estis proklamita la

fondi-o de " Sennacieca Asocio Tutmonda " (SAT).

Tiel prolet-esperantistoj de iuj landoj sukcesis havi sian

internacian organizon en 1921, liberigante sin el sub la influo

de bura internacia organizo, UEA (Universala Esperanto

-

Asocio). De tiam dum jam 10 jaroj, SAT kulturadas vastan

kampon por internacia proleta esperanto-movado per eldono

de jarlibro, organaj gazetoj kaj multaj libroj. En 1930 ia

membraro atingis al . 7,000 kaj la movado estas plej prospera

en Sovetj'o kaj Germanio, kie proletaro batalas por socialismo

—— 51 ——



plej energie. SAT estas la plej fortika intemacia organizao

de proletaj esp-istoj kaj nun ec minace kaj supere kontrau-

staras al bura esp-movado.

Kion do SAT celas Kia estas organizo de SAT? Ni

klarigu tion For plej bone kompreni ian celon, ni tumu

nian rigardon sur la unuan artiklon de la statute, kiu diras
.

SAT celas utiligi praktike la internacian Hngvon esperanto por

la klasaj celoj de la laboristaro tutmonda, kreskigi fortikan

senton de homeca solidareco e siaj membroj, klerigi siajn

membrojn por ke ili fariu plej perfektaj internaciistoj, k. t. p.

Kiel ni koniprenas legante la celoj q, SAT ne estas poli-

tika, sed nur kleriga, kultura organizo por esperanto movado

en internacia skalo.

En proleta esperanto-movado, ni havas du formojn nac'an

kaj internacian. Nacia movado celas kulturi esperantistojn

en sia teritorio per propagandado kaj instruado de esp. inter

proletaj amasoj la organizaoii por nacia movado oni nomas

LEA (Laborista Esperanto-Asocio) . Kaj internacia movado

plenuma ; sian laboron en klerigado kaj organizo de proletaj

esp-istoj el iuj landoj tiun laboron nun okupas SAT.

Tiel, estante la internacia organizo de proletaj esp-istoj,

SAT klopodas kulturi inter la esp-istoj internacian pens-,

sent-kaj aead-kapablon.

SAT 0)

I 17 ^ :o
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B

A ) 1)

tzo ri -«
•Bt L 4»

:o

7

L

*

„ Sennacieca Asocio Tutmonda " SAT)

/
„ Universala Esp-Asocio " UEA)]i: 192 1 4»

10 SAT•75?^^o 1930

7,000

SAT ) •

,

SAT :^ SAT

4» ?>
SAT

I SAT^
i ^

L^ i: SAT L

T3 2

^ ;^
I/EA( !! >^
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L

4> 4» SAT

SAT
4« ^

|£ zvLd'i'i triumfo BMo instigo okaze

de= .... proklarai fondio

eldono jar'libr'o .-irka kontra star'o

artiklo liom'ec'a klerigi^

B
118 g

4. 4«

M
51)^ I

(kunmetita prepozicio)

Dank' al vi mi sukcesis fari tion.

Dan al vi mi malsukcesis.

|£ dank' danki dank'

• 4«:f: it danko al * * danke al 1^

dank' al^»
dank' al

II III IT 4 - "I I
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tielpe de vi mi povcs sukcesi. :^
Fare de vi mi ne povis sukcesi. L ;

S

(^ .. •.

|£ dank' al

Kause de la ne oblovo la vagonaro malfruiis. :E:
Rezulte de la eksperimento estis ricevitaj interesaj sciindaoj.^
Okazs de la datreveno de uktobra Revolucio mi salutas v'n en la

nomo de japana laboristaro. ^
Mese de la ambro staris la tablo. M
Meze de furiozado de blankteroro 7

Komence de la venonta monato okazos striko en la labriko.

(t

Cu vi ne iros kune kun mi hodiau en ia teatron? —
U 4»

Kcndie de tio, ke vi pagos por la biletoj, mi konsentas.

m
Kondice ae 1 sukseco mi esperas vian helpon.

4«

Konforme al la celo, ni aranu la laborprogramon.

Kompare ai la pasinta jaro proleta esp-movado en Japanio multe

progresis. n

Pere de esperanto m korespondas kun sovetlaj laboristoj.

1'

ere de la komuna lingvo ni povis kompreni unu kun la alia.

4»

'" '
'

'
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Rilate al tiu i demando, mi devos konfesi, ke mi estas tute fremda.

4» L (
Subpremo flanke de kapitalistoj.

Mi ne povos helpi vin en la formo de mono.

Responde al viaj demandoj, mi skribas tie i pri. , . .

3^ ••••

Ml audis malbonan famon koncerne al tiu homo.^
i meditis en la daro de kelke da minutoj.

Sekve de tio i, m apartiis unu de alia.

Nun mi vivas inter fremdqj homoj for de karaj kamaradoj.

Interne de mia icoro mi forte sentas solecon. id

"fo

koncerne al tio, rilate al tio koncerne tion, rilate

tion ?55» al ^5?

a. .

1. Kiam fondiis internacia prolet-esperantista organizo

2. Kie tio okazis?

3. Kian nomon havas tiu organizo?

4. Kion oni celas per tiu organizo?

5. Cu SAT estas politika organizo?

5b —=-
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6. Kian nomon havas la biira internacia esperantista organizao?

7. Kiom da merabroj akins SAT en 1930?

8. En kiuj landoj estas plej vigla la movado de SAT?

9. Kia estas a konsisto de proleta esp-movado?

10. u oni havas L,EA-organizon en Japanio?

b. 4»

1.'
2. ;5?

3.

4»

4. A 4» enhavi)

(tendenco) Si severa)

5. A ;^
kid) • 4»

(fortikigi) prindpo) bazias)

6. SAT • (paralele)

ekzistas)o

7. •^»
(tiuj)

8. "
4*

9- n • 13 • -(
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10a Kongreso de SAT

(Londono, IQ30)

Kion do faras SAT por atingi sian celoii

SAT eldonadas sian organon , Sennaciulo kiu estas

organiza ligilo de tulnionda proleta esp-movado, kaj aiikaii

literatur-sGiencan gazeton " La Nova Epoko/' Al ili lasta-

tempe aldoni is " Sennacieca Pedagogia Revuo " km temas

proletan pedagogion, okupantan unu el plej gravaj postenoj

en proleta kultura laboro. Krom tiuj periodaj gazetoj,
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la eldonkooperativo eldonas diveresan librojn kaj anka

eldono de SAl -jarlibro enhavanta mjn adresojn de Pmem-

braro ludas gravan rolon en la movado.

SAT konsistas el individuaj proletaj esp-istoj, kaj kun

iuj LEA-oj, nome naciaj esp-organizaoj el iuj landoj,

SAT kontraktis pri la agadkampo anta kelkaj iaroj.

La kongreso de SAT okazas iujare en grava urbo en

Europo, en 1925 i havis la lokon en Leningrado sub

honora prezido de A. Lunaarski, Kiam rusa registaro honoris

la kongreson per eldono de speciala potmarko. En 1930

Londono estis ia kongresejo, kie kunsidis kelkcentoj da

membroj el diversaj landoj.

La Londona kongreso estis tre signifa en la historio de

in'ernacia proleta esp-movado, car tie klare montriis kontra-

staro interne de SAT. Tio estas la kontraustaro inter

SA f-direkcio, kiu gvidadis SAT-on dum pasintaj 10 jaroj,

kaj klasbatala opozicio efe konsistanta el SAT-anoj en

Sovetio kaj Germanio. La lasta deklaras kuraan ba Ion

kontrau SAT-direkcio, kies gvidanto estas JLanti, prezentante

faktojn de ia retino ae klasa batalo, kaj la opozicio eldonas

sian organon , Iiiternaciisto " kaj multajn revoluciajn librojn

aparte de SAT.

Efektive inter nunaj SAT-gvidantoj kaj ties opozicio sin

trovas netranspasebla fendo, kiu estas fendo inter socidemo-

krata oportunismo kaj revolucia klasa ideo.
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La efa kazo de tin kontrastrario konsistas eii tio, ke

nuna direktiva insisto de SAT akcentas signifon de esperanto

tro alte kaj ignoras politikan flankon de klasbatalo, de tio

venas indiferenteco por praktikigo de esperanto por la vera

intereso de 1 batalanta proletaro kaj manko de usta kom-

preno pri la nuna stato de 1 klasbatalo mem.

Estas nature, ke la opozicio kurae kontraas al nuna

gvidantaro, deklarante renovigon, rerevoluciigon de SAT,

ar la socia situacio, kiu naskis SAT-on en 1921 e la

stabilio de I'kapital ismo, tute an-i-is en lasta tempo, nun

la stabileco de 1 kapitalismo iom post iom perdi^as kaj

ondo de klasa batalo pli kaj pli altias en iu lando. En

tia okazo, proletaj esp-istoj ne povas resti en malvasta

agadkampo kiel is nun nur planante sennacian socion en

la kadro de SAT. Hi devas efektive utiligi esperanton por

plifirmigo de 1 proleta interligo en la tutmonda klasbatalo

kun klara kompreno de proleta internaciismo.

Sub tiu soda postulo, naskiis la opozicio. Esperanto

estos aktiva helpilo por batalo de proletaro en tiu nova

direkto de 1 movado. Certe la denuna disvolvi-o de 1 nova

tendaro faros epokon en. la interiiacia oroleta esp-movado.

SAT (2)

SAT 4>

SAT " Semmciulo "( M • -
"a Nova Epoko"
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„ Sennacieca Pedagogia

Revuo" ( "^ t3 44
4*

SAT :^ SAT

ŜAT
LEA L ^

SAT a — n I925^ y — A. Limaarski : H^ 1930

•

SAT

10 SAT SAT' SAT

Lanti:^ SAT L

4" 4«

„ Intcrnaciisto "( «0 SAT

SAT

SAT^ 4*

SAT ^ It

( 192 1 SAT^
—— 61 ——
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I

SAT 4»'
) ^

1

(

-
*

I 1_^!
11 organo temi B perioda en-

hav'ant'a. ag'ad'kampo. havi lokon = ok:azi. pot'mark'o

montr'ifi direkcio

opozicio ^ re'tir'i'0 nfc'transpasebla. fendo

oportun'ism'o konsisti en -..… ignori

indiferenl/ec'o renovigo stabil'ifo

perdii {"L kadro o pli'nrm igo.

B
119 £i o
i i tio ^

I ^^ L

i ^
I

tio I
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#M ^
5?

±vio estas tio, kion vi portas?

Tio ci estas libro.

Kia libro i estas? Kiu in verkis?

u estas interesa?

tio, a libr^ [ 4« \
tio '^ ^>

La dan-ero de ilia atako iconsistis en tio, ke -i estis k §ite

preparita.

P

|£ konsistas en tio, ke I

i du] ero 1 tio ke i esis

kaite preparita :^
,

Oni frapas Kiu estas

Gi estis mia amiko?

^ '
Kiu vi estas.^ ";

i. estas mi. -
i

'
tio

(
tio tio

. 4»/ Tio i estas liaj pro-

praj vortoj.( ' Tio estas tro muUe. (
• )

tio i \
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i
tio

120

necesejo ejo por necesa afero

necesejo 5^

urinejo fekejo

4> necesejo^>1 4>

4»

n cesejo ;^

o

^ 4»

palo,
i
afi ;^ 4>

ilo p;fi ;
Pafilo pafilo

pafilego eg ;^
I

varma varmega,

ridi ridegi, vento ventego

pafilego

(kanono) o kanono n pafilego

kanono 4« ^
pafilo pafilego 4»

pafilo fusilo

pafilo

kreskao

Esperanto S^F

—— 04 ——
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kamparano kampo L *

' kamparo |t kampo

4» kampararo

^ 4»

kortego

iberpensiilo 4» -'

ateisto, sendiulo-
vortaro

sin laVI 4«

Mi lavis min. Li lavis sin.^ -
121

I

4»

I i

kinematografao =kino.

atomobilosaatiito.

iotograiao=ioto.

komunista partio =kompartio.

halwcn(aci)o demoiistr("aci)i " imperi(al)isiTio

Komimista mternacio Komintern.

Internacio de Profesiaj Sindikatoj Profintern.

Edukista Internacio Edukintern.

Laborista esperanta korespondo I^abeskor.
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C
a. ;^ ;^

1. Kiajn gazetojn yAT eldonas r

2. Cu VI jam legis lun gazeton au elaonaon de SAT?

3. Kie okazas la kongreso de SAT?

4. u i havis la lokon en Sovetio?

5. Per kio la sovetia regis ro honoris la, kongreson?

6. Kio okazis en la SAT-kongreso en I/ondono?

7. Kion diras la opozicio de SAT?

8. Kiel vi pensas pri la kontraiistari-o interne de SAT?

9. U vi legis gazeton de la opozicio, nomatan „ Internaciisto *'?

b. ;^
1. SAT ;^

L

n (plenumis)o SAT .
centi-o) I

2. 10 • ^ L

3. L' L akrii)

SAT flanko)

4. SAT L

(renovigi). SAT L

5. SAT

6. tJ • V

plus)

7. *
(laii) ^

8. SAT batalema)

kiu) SAT 4» subteni)
1
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A
Esperanto-korespondado

La piej grava signifo de esperanto por la tutmonda

proletaro konsistas en ia praktikig-o por la klasa batalo.

Esperanto tute ignoras landlimojn kaj diverslingvecon,

tute same kiel la batalo de proletaro ne estas limip-ata per

ekzisto de rasoj, landlimoj kaj lingvoj. Tial por la komuna

celo de laboristaro kaj kamparanaro el iuj landoj, esperanto
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povas farii bona kaj utila helpilo per utiligo en internacia

korespondado. Internacia korespondado inter individuoj a
organizoj estas forta interligilo de ilia batalo. Per esperanta

korespondado ni povas interani niajn spertojn en diversaj

laboroj, au informadi verajn statojn de I'vivo kaj batalo de

proletaro el plej diversaj landoj. Germana laboristo sciigos

al ni pri vieda batalo de komunistoj kontrau socidemokratoj,

angia teksisto informos al iuj krizan staton de angla

teksindustrio kaj amasan batalon kontra i, a usona

junulo rakontos al vi pri blanka teroro pli kaj pli furiozianta

ktp. Sed inter tiaj korespondadoj, ni devas akcenti pri tiu

kun Sovetio.

Kiel ni bone vidas, nun kapitalistaj landoj treege akre

kontrastaras Sovetion, kaj imperiistoj, reakciuloj kaj buraj

urnalistoj iain kalumnias Sovetion instigante malklerajn

popolamasojn al ovinismo, militiro kontrau socialismo.

Demagogioj, intencaj mensogoj senese biindigas laboristojn

kaj kamparanojn.

En tia okazo, ni trovas grandan utilon en esperanta

korespondando pere de proletoj kun Sovetio. Per nia inter-

informado, ni tuj akiros ustajn sciigojn el la propra mano

de sovetiaj k-doj, kiuj mem iutage konstruas socialismon

kun mirinda energio. Ni povas adi pri kuraiga fakto,

reala, mirinda proceso de rkvinjara piano, per vortqj au de

laboristoj el granda uzino, a de laboristino en grenfabriko
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a grupo de pionlroj. Per tio ni povas ustigi nian konon

inter ni, forpelante demagogiojn kaj akirante fortan interligon.

Tiel ni povas kaj sekve devas praktiki esperanton por

klasaj celoj, sed por tio ni devas fari sisteme, laiicele nome

esperanto estu peranto inter kolektivoj de laboristoj kaj

kamparanoj, inter organizoj de proletoj.

En proleta esp-movado, oni havas retaron el korespond-

antoj en diversaj lanaoj sub gvido de " Proleta Esperanto-

Korespondanto ". Estas ja devo de proletai esperantistoj,

peri korespondadon de proietaj orp"anizoj en nia lando kun

aliaj landoj, precipe kun organizoj en Sovet-Unio.

:c
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4«
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I 4»
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4»
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' 4»
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^<^*
fg ;^

I ;
31 v<

4«

4»-
^ 4»

4»

rr

I ^
9 pis

* "Proleta Esp-Korespondanlo "

4»

1£ tute same kicl lim'ig*it'a. pri tiu kun

Sovetio O tiu korespondando. mtenca proceso^ gren' fabrik'o, la'cele. kolektivo ret'ar'o

B
122 1)
mal- ne- sen-

mal- 4» ne- sen

• .... ne sen I

—— 70
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fL

Sana ' malsana

malsano eta malsaneta malsana

ne malsana fil malfor sana

fimkcio(T|g) orda malorda (
M: orda malorda

orda malorda, malorda

It orda

o

ne Sana ne orda malsana

malorda ^ 4» Sf sana, orda

:;^ I malsana, malorda :^ 4"

ne bela, malbela ^^
bela malbela 4«

bela 4» ne bela mal-

bla L bela malbela

136^» malbela

malbela ne bela ne bela malbela

varmo 4^

V I varma malvarma

varma malvarma

ne varma, sed ne malvarma :^
malvarma varma

ne varma malvarma

4» 4»

sen

71



2 3

sen ;^ 4«

Ivi ne laboras.

Li estas mallaborema.

Li estas senlabora.

i senlabora labori 1«^ o

4^

senlabora

Tio ne estas iitila. i

Tio estas senutila.

Tio estas malutila. i

ek- A-
ek- ;5?

4̂» 4»

--
-i- 4>

4» ek-

stari( 7^ I ek- 4»

ekstari( 4» -i- 4»

IX star i Ckul sidi stari

ekstari starii

Siibite homoj ekstaris irka mi.

(i: ^
Li eks ris sur la estrado.

11 stariiis

hi ekstaris de la seo kaj rapide forms el la ambro.
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It S riis ek-

4»

ekstaris:
i stariis kun malsekaj okuloj kaj ins al la fenestro.

4» "^
hi fine star; s kaj oscedis.

ît ekstaris

aiiu, ai^es, aliam, alie, miel

ali-

ti-, ki-, i-, i-, neni-^ alio aliu

alia

alies alie ;5^* aliam

aliel 2> alial aliom

aliu

alies alid aliam aliom

L I

alio

alia L aliu alie
|

alie

alid ali- [^ L
aliu ill alia, alies de iu

alia, aliel alimamere, alie aliloke, aliam alifoje.

it^L

ali- Kelkhij (iuj

kelkaj )kelkies (de kelkaj multiuj (muHaj ), multies

(de multaj kelkiam (kelkfoje ofte

I
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kdk», nrnlt' ies, iiy

a. 4»

1. hn kio sin trova grava signifo de esperanto por proletaro?

2. Kial esperanto estas taiiga() por proleta korespondaao r

3. Kiamaniere oni praktike uzas esperanton?

4. U vi havas sperton korespondi kun eksterlandaj k-doj

5. u vi apartenas al iu proleta grupo

6. u vi havas sperton utiligi esperanton por interligo de via

organizao kun tiuj de eksterlandoj

7. u vi ne havas intereson korespondi kun rusaj gek-doj kon-

struantaj socialismon?

b. 2^ ^ 5^

I93I ¥ 2 n 10^ ^> (anoj)

^#'
(fervore) ^.

L

1
obstine)

I 4« (decidi)o

4^ • adreso „ Inter-

naciisto "

• 2 3

i 2^ volas ekscii)o de nun)

U
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4«

kolektivigado)

^ I 4^^
4»

4

A
Letero ae sovetia studento
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Moskvo 1 8, II, 30.

Kara K-do

Via letero estis tralegita de ni kun granda intereso.

Sovetia studentaro scias tre malmulte pri vivkondioj de

japanaj gestudentoj. Responds al via demando, mi volas

iom rakonti al vi pri sovetia studentaro. Nedubeble estas

tre interese por ni, ke ni ekscios pri la samaj flankoj de la

vivo de japana studentaro.

Do, km povas esti studento en USSR

mj en a-o de 17 is 35 jaroj, havantaj la rajton elekti

en sovetoj. Kiu havas i rajton Gelaboristoj ,
gekamp-

laboristoj
,

gekamparanoj malrieaj kaj mezaj, geoficistoj,

ru-armeanoj, gemilicanoj, gescienculoj (iuj kun siaj idoj

)

kaj eneraie tiuj, kies laboro ne estas kontrau la socio.

riuj, kiuj ne havas rajton : ,,
kulakoj " (riaj kamparanoj,

havantaj mainojn, per kiuj estas ekspluatataj malri- kaj

mez-kamparanoj kaj dungantaj kamplaboristoj a por sia

propra celo) . Pastroj de iuj religioj. Nunaj kaj eksaj

komercistoj. Fabrikposedintoj kaj -antoj, eksbienuloj, eks-

policanoj, eksendarmoj, ktp. Iliaj idoj havas elektrajton,

se ili vivas sendepende de gepatroj.

Do, studento povas esti nur laborulo, ne ekspluatanta les

ajn laboron.

Tempodauro de lernado estas 4 jaroj. 75 ^ el tuta stu-

dentaro havas stipendion. En unua jaro~" 5 5-70 rublojn, dua
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jaro 7090, tria 90-110 kaj kvara (lasta) 1 10-130

rubloin po monato (por kompari unu Kilogramo da tritika

pano kostas 10 kopekojn = 0.1 rublo)

.

Gestudentoj ricevas senpagan lolokon en kunloeio,

kaj enerale diversajn. privilegiojn, kiel ekzemple, specialajn

manejojn, kie tagmano kostas nur 0.23 0.33 rublon,

specialajn trambiletojn, plue malkarajn biletojn por Kinoj

kaj teatroj ktp. ktp.

Nia lernsistemo estas jena : ni lernas po trimestro el

unu trimestro dum i monato ni lernas teorion en institute

kaj dum alia i J monato praktikon en fabrikoj. Ekz. ni,

posedantaj atospecialecon, havas nian praktikon en auto-

fabrikoj en Jarosiave, Nini, Moskvo k. a.

Teorian parton ni studas lau t. n. ,, seminaria " metodo.

Ni lernas dum 4 tae^oi kaj la 5a tago estas libera. lu

grupo konsistas el 18 25 personoj. Eoie vi jam audis pri

" socialisma konkurado." lio i signifas ke ni konkuras-—

grupo kun grupo, kaj anka int^r apartaj studentaroj.

Kaj ni devigas nin ke ni vizitu akurate lernejon, rilatu

konscie al okupoj, pagu akurate diversajn membrokotizojn

-"~al kompartio, junkomunio, sindikato, lauvolaj societoj,

kiel ekz. Osoaviahim (Societo de Aviado Jcaj Kemio),

Autodor (Atovojoj), MOPR (Internacia Laborista Defendo

Internacia Rua Helpo) k. a., plenumu t. n. socian laboron

(sub i vortoj ni komprenas ke ni skribu por urnaloj kaj
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gazetoj anka por nia instituta gazeto, instruu nelegsciulojn,

helpu al gestudentoj de plijunaj trimestroj, partoprenu en

diversaj institutaj organizoj ktp. ktp.

Se vi ion ne komprenas, skrbu al ni kaj ni respondos*

Nun mi petas al vi, ke vi skribu vivon de japanaj gestudentoj

kaj kial ili "strikas""~se eble, priskribu detale tiun studentan

,, rikon."

Kun koraj salutoj

Grigorlo Kaplan

Moskvo 1930 II i8

i: 4«

4» i

4» 17 35

4«

^ ^
4«' o

:^
rr
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4«

4 75

I 55—70 ^^^ 2 70—90, 3 90

—

110 >1^ —;^ 4 ( 110—130 ;^

—— I 10 0.1 >iO^
0.20—0.33 -

^
3 5^

I

I I I ^
4« Jaroslave Nini

Moskvc^

4

5

• i8 A—25 ^>
i

3^ 4« ^
—— ! Osoaviahim(

* Atcdor( MOPR(
—— 4»5^ 4«
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|£ tra'leg^it'a ne'dub'ebl'e, ge'milie'anVj, milico

eksa. sen'depend'e ' ies ajn

lo % prccento elceno

procentoj, dcentoj stipctidio

55—70 55 is 70 i rublo i i kopeko

if? rublo. sen'pag'a 0.23 nulo punkto du tri

i

trimestro 3 4>^ unu kaj duono

seminiria metodo

metodo. lau'vol'a( ne'leg

s.ci,ul'o=analfaDeto.

B

123 2)
,

-1st- -ant-, -int-, -oni-

-ant-, -int-, -ont-

-ist-

I

tdinto ;^ J

5^

telinto Stelinto telisto '
L^

telanto teli 4^ I 4^
I

telanto telinto

1
telanto

I

telanto telisto

-isto L elonto teli
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teli

telonto i

esperanto 4» instruanto

instruisto

instruisto

I instruanto inst-

ruinto L majstro(^
doktoro ( advokato ( ver-

kisto( artisto( ^»
instrui Sf s njoro

instrdsto sinjoro

1;

kamarado

o

akui akuintino ;^ 4»

akuintino ikuistino

;^ I
'

I ^ akuiistino -ig-

akuistino

-1st- -an- -ul-

-ist- adepto( -an- -ul-

marksisto marksano

marksisto marksismo ismo marksano

Marks 7^ sennaciisto sen-

naciismo ;^ sennaciulo

nacieco sennacieca

iuj nacioj I: unu-

ii nacieco

in:ernaciisto sennaciulo

internaciisto
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124

-ad- -a- -ec- -em- -ig- -i-
-ant- -int- -ont- -at- -it- -ot-

o

gard(ad)o imit(ad)o u(ad)o gvid(ad)o mar(ad)o

11 -ad-

^
-ado -i

h

ekzerc(a)o organiz(a)o sknb(a)o add(a)o

man§(a)o ovoflav(a)o

i ekzerc', organiz', skrib'

-ad- ^
I ^>

t ;^

bon(cc)o varm(ec)o alt(ec)o ind(cc)o

estant(ec)o estint(ec)o estont(ec)o n(ec)o

i -ec- :^ 4«

4>

i -0

-a- 4»

-a-^ ' rio

rieco riao 4> rio rieco

I Hao ^
^

—— 82~

-



2 4

-ant-, -int-, -ont-

estanto |- estanteco(
sindon(em)a singard^em) a tim(em)ulo erc(em)uio

aku(ig)istino disting(ig)a agren(i )o malfiu(ig)i

komenc(i)o fin(i)o koler(ant)a hundo

lA kuas mort(int)a. fos(ita)o kombin(ad) (a)o

instru (ad) (a) (itec) o man (ot) (at) (it) (a) o

plen(igit)a je akvo

o

1. Eksciinte vian adreson, mi decidis skribi al vi leteron por

komenci korespondon kun v
2. Mi estas i8-jara lernanto de soveta labora lernejo; mi lernas

en la 8-a lernjaro.

3. En nia soveta lernejo, ni lernas la novaj aktivaj metodoj, per

kiuj iu lernanto laboras memstare en sia lernado. I^a instruistoj

estas nur helpantoj por lernantoj.

4. En niaj lernejoj ekzistas organizej de instruistoj kaj leraaritoj

ill kunlaboras. La lerneja vivo de lernantoj kaj ilia laboro trovias

sub inspekto de lerneja memregado de lernantoj mem. Nia lerneja

mem rego zorgas pri racia lerna laboro de lernantoj, kaj temppaosigo,

utilaj amuzoj por lernantoj.

5. Vi bonvolu skribi pri via lerneja vivo. Cu vi havas organizon

de lernantoj kaj amatorajn rondojn? Bonvolu respondi al mi. Via

respon^o estos trc interesa por nia lerneja kolektivo. Kiin saluto.

83



2 5

11 ek'sci'i lernjaro mem'star'e ^ inspekto

raem'reg'ad'o tempopas'igo amatoro

_5_0_

A
Letero de hungara proleto

Kara amiko

Bonvolu pardon i al mi pri la prokrasto de mia respondo.

Jen mi iom skribas pri la kazo, pro kio mi ne povis

skriDi al vi.

Antau la unua de majo, estis farita grandega propagando

por la maja demonstracio, kiun mi ankau portoprenis kaj

pro tio mi ne povis respondi al vi. Multaj flugfolioj estis

disetitaj kaj gluitaj sur la murojn. La rezulto : multaj

policistoj kaj endarmoj sur la strato kaj kelkaj demon-

stracioj, pri kiuj urnaioj nenion skriois.

La socidemokrata partio aranis promenon, ili promesis

al registaro, ke estos malhelpata iu maldekstrula ekmovio.

Ili alvokis la laboristojn, ke ili vestu festajn vestojn kaj

sen kriado solene partoprenu la festan promenadon kaj
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lorpelu el siaj vicoj maldekstruloin. Kiam ni KleK:ti'is Dor

demonstracii, ekaperis multaj policanoj per atoj kaj ekkaptis

kelkajn junulojn, inter kiuj mi anka estis. Niii oni liveris

al la policejo, kie sekvis traserado. e mi oni trovis mal-

grandan ru-an flagon kaj kelkajn ferpecojn. Sed estas

notinde, ke jam anta la unua de majo la polico enkarcerigis

200 konatajn k-dojn por ke ili ne faru ion ,, malbonan."

En la policejo oni komencis konfesigi nin. Vi povas

imagi, ke ne per karesa " mano ili , administras " nln.

Certe vi jam aiidis pri la plandumo i estas terura

torturo. Oni kunligas piedojn kaj manojn kaj poste batas

nudajn plandojn per bastono, is la konfesigoto perdas

sian konscion au konfesas. Oni min anka plandumis. 4

tagojn mi estis en la policejo kaj en la polictransportitej o.

kie oni fortranis mian hararon.

Nun mi havas polican priobservon, lau kio mi devas

hejme resti de la loa vespere, is la 5a matene, kaj ne

estas permesate uzi tramon, autobuson, uzi trafikajn stratojn

por in, viziti kunvenojn, forlasi Budapeston, paroli kun

fremduloj, uzi telefonon kaj e korespondi ne estas permesate

sen ilia permeso. Nature ne io estas ebla al ili, kaj tion

pruvas tiu i letero anka.

Kara amiko La salutleteron, iciun vi sendis, ni korege

dankas, ni bone utiligis in. ui estis legita en la konferenco

de junuloj, pri kio mi skribos en la sekvonta letero. Ni
'•A
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legis pri la Junulara Tago en via urbo.

Budapesto, la 6-an de majo, 1930.

Salutas vin kaj la k-dojn

K. T.

CI
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1904
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Ho, mia filo——j
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4»
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C

a. 4« #
I^a 26-an de januaro okazis en Budapesto la unua granda demon-

stracio de senlaboruloj. L,a. komitato de senlaboruloj kunvokis sen_

laborulojn el la tuta lando al la plej granda placo de Budapesto. La

policistoj jam antae plenigis ia placon, tamen senlaboruloj kolektiis
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kaj la demonstracio komenci is. Pro la tutisemajna servado la

policistoj estis tre koleraj kaj sen ordono ekatakis laboristojn. Per

glavoj ill komencis bati proletojn, Samtempe en aliaj lokoj anka
okazis demotistracioj, sed la police per iu forto malhelpis unui|:on

de la amasoj.

Malgra io dam du horoj daris la demonstracio kaj la amaso

postulis , Panon, laboron ", knis „ Vivu Sovetio

1

" kaj protestis

kontratL socifaSistoj. Policistoj estis frapitiaj per tonoj, same kelkaj

montraj fenestroj () estis rompitaj.

Policestro civilvestita 0^) laate diris al detektivoj, kiujn

ili devas malliberigi. La amaso adinte tion, komencis batadi lin.

Oni devis lin transport! en malsanulejon, car la proletaj pugnoj estis

malmolaj.

b. 4*
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1. --
2. ie)
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A
Edukintern

Konstanta akrio de ekonomia kontraairo en nia lando

atakas la vivon de instruistoj, ilin minacas profunda abismo

de senlaboreco, krom tio, kriza stato de lnuna socio vokas

fortan klasan konscion e ili. Tiel la klasa unuio de

instruistoj estas forte bezonata por japanaj geinstruistoj,

till tendenco jam de longe trovias inter eropaj instruistoj.

Sekve en internacia kampo, la movado estas sufie vigla

, Intemacio de Eduklaboristoj " (^Edukintern) estas ia

internacia klasa organize, kiu naskiis post la mondmilito,

deklarante kuraan batalon kontrau la milito kaj ia. ka-

zanto : iulanda kapitalismo.

vjia statute diras : Liberigo de eduklaboristoj el ilia mizera

stato estas organize ligita kun liberigo de lernejo el sklavigo

de kapitalismo kaj kun transformo de lernejo en veran kul-

tur-laborejon por la tuta homaro Nur la laborista klaso

havas efektivati kaj dauran intereson pri renovigo de la

nunaj edukmetodoj.

Sekve, la batalo de eduklaboristoj ne devas esti direktata

nur al aRiro de ekonomiaj avantaoj kaj malvastaj profesiaj

interesoi. devas esti anka batalo kontra la ideologic
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kapitalisma en lernejo, efe kontra la ovimsma kaj im-

perilsma ladego de milito kaj por la solidareco de laboristaj

amasoj sendistinge pri raso kaj nacieco.

La batalo de edukistoj aevas esti ligata kun la batalo por

radikala transformo de 1 instruado, kiu ebligu iujn eduk-

instituciojn enireblaj al laboruloj. ui devos esti batalo por

apiikigo de la plej bonaj metodoj de scienca instruado kaj

por senpageco de la nutrado kaj flegado de iuj infanoj.

Kua till i statute, Edukintern energie laboras por inter-

nacia fronto de eduklaborlstoj el iuj landoj, firme bazante

sin sur la klasa batalo. i eldonas monatan organon divers-

lingvan plenan je valoraj raportoj el diversaj landoj.

inter tiuj klasaj eduklaboristoj okupas tre gravan postenon

esp-istoj-edukistoj . Ili havas apartan gazeton , Sennacieca

Pedagogia Revuo " kaj anka esperanta informperado estas

aranata de revoluciaj eduklaboristoj i ludos tre signifan

rolon, kolektante kaj informante klasajn faktojn el multaj

edukistoj sub gvida principo de Edukmtern. En Sovetio,

eduklaboristoj eldonas tute esperantan* gazeton ,, Soveta

Pedagogia Biblioteko " iam plena de novaj faktoj en socia-

lists edukado,

'
, 4»

-" -'

^ ~
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Edukintern

Edukintern
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Edukintern
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avanta.3 ovinismo seiV disting'e
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radikala institucio enlr'ebra,

flegi

B

126 2 ) ( V-

I

io

- ®{ 4» ;5?

4«

0)

la patro, tiu homo

bona libro, ni a flago

Mi iras al la laborejo. mi iras al la laoorejo

I

en la mbro, de la patro, per esperanto, por la tutmondo, pro la

proleta klaso, ?»

o

! Mi estas laboristo. estas, a domo de kam-

parano staras en la korto. staras mi domo

Mia nomo estas Sankii Murata. Zi^lt mia nomo estas ^-
—— 94



2 6 B

Sankii Murata 4«

mia nomo

4»

:
) ^

ViT 4»

4» 4»—
4»

4«

4»
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4« -
4» '

4« .
1905 1,17

C

a. ;^ 4>

I. hn Japanio studentoj nun batalas por akin studentan memregon

kaj la lernejo forte subpreraas iliari movadon kun helpo de police,
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elmontrante sian fidelecon al la buraro.

2. Sed la batalemo de studentoj pli kaj pli furiozi as. iu lasta

batalo ilia montras novan persistecon kaj novan tcjctikon.

3. Anka eduklaboristoj, konsiderataj is nun fideiaj servantoj al

bura ordo kaj indiferentaj pri socia movado, nun kurai is kaj iom

post iom ordigas sian tendaron por klasa unuio.

4. Kaj jam naskiis sindikato de proletaj eduklaboristoj en Japa-

nio. La tasko de 1 sinaikato estas tre grava.

5. Reakcia btiraro nun preparas stultigi popolamasojn per 6iuj

rimedoj. Federacio de gejunuloj, knabaj tamentoj, ktp. estas iliaj

bonaj servantoj.

9. Proletaj edukistoj devas kurae batali kontra ilia militis-

ma Sovinisma edukado.

b. 4>

o

1. Ml rilato) 4»

2. Edukintern kazo) :
3.

4. ^
5.

•

96



2 7

• 7

•

•

tH:

••"

^

^
r



2 7

'

;
M^
V '

*

'

98



2 7

.

ft

A- ''



2 7

,1

;
tt

-

^
,

'

ii^

A '

, ij d

T

—— 100



2 7

-
•

n

'-
A -

; P

Arte-farita

lingvo

( '



3

i

A
Salutietero de Maja Tago

HARKOVO, APRILO 1930.

Al la laboristaro klasbatalema de

Japanio.

KARAJ" KAMARADOJ
La tagon de i. Majo ni sendas al

vi la varmegajn kamaradecaja salutojn

de multmilionaj laboruloj de Ukrainio.

La tagon de i. Majo per viaj demonstracioj vi elmontros

vian solidarecon kun la lando de 1 Sovetoj kaj pmvos al

la faistoj kaj social-perfiduloj , ke la horo de ilia pereo, la

horo de I'revolucio estas proksima.

Ni scias, ke en multaj kapitalistaj landoj la tagon de i.

Majo fluos la sango de niaj samklasaj fratoj. Sed ni anka

bone- scias, ke la teroro de 1 kapitalistaro vin ne timigos
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l vicon de rinternacla proletaro por la definitiva batalo

kontra kapitalismo.

Kamaradoj Memoru

La I. Majo devas pasi sub la signo de defendo de 1

Sovet-Unio kontra la atakemo insida de 1' internacia kapi-

talo, sin kroanta al la ideo pri nova kruc-militiro kontra

la Sovet-Unio, kontra la laboristoj, liberiintaj ne nur el

la enoj de I'sRlaveco ekonomia, sed anka el la katenoj

de r religia spiritveneno.

Kamaradoj La tagon de i. Majo memoru pri la kama-

radoj, suferantaj en la malliberejoj, en la karceroj kaj kaze-

matoj de 1 mondo kapitalista. Ni devas ne nur pro ili

amase elpai sur la stratoj, sed anka postuli iiian liberi-on.

Ni, la sindikatoj kaj proletaj asocioj, la grupoj por inter-

nacia edukado de Harkovo, efurbo de 1 Rua Ukrainio, je

la nomo de 1 proletaro de Harkovo kaj de 1 tuta Ukrainio,

salutante kore vin la tagon de i Majo certigas samtempe

vin, ke iujn taskojn de ni akceptitajn mate la plenumon de

r kvinjara, piano por disvolvo de nia laborula industrio,

piano de socialismigo de nia ekonomio kaj de nia lando,

piano de alta plibonigo de 1 vivnivelo de la laboristaro

sovetia tiujn taskojn ni plenumos plenmezure.

Nia signalvorto " Plenumi la kvinjarplanon dum kvar jaroj
"

fari-as realo.

La laboristoj de 1 Sovet-Unio ne nur per sia laboro sed
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anka per siaj paraoj iamaniere akcelas la realigon de

tiu signalvorto ih iniciatis tat-prunton de " La kvinjarplanon

dum kvar jaroj." {amrigotd)

1930 4
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a.

hdi hela fajro gaje krakudis. ;^
KJaki per la manoj. ;^
La malnova planko knams.

La fioj elsaltis super la akvon, kiu plaudigis. 7k^
Facila ven'.eto susuradis inter arboj.
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La amboso tintante resonegis per la pezaj marteloj de foristaj

— —
Abeloj zumas. '

Pork gruntas. ( Kolombo kvelas. ()
Korvo grakas. ( Kato miaiias. (
Koko kokerikas (II) Kokino klukas.

evalo blekas. ( Leono mu^as.

Hundo bojas. ( Strigo ululas. (
Lupo hurlas. ( Birdetoj pepas. (
Grilo cirpas.

(

Rano kvakas. (
Ala do trilas. (t"

129 i
i tiu, tio, tie ;5?
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tio, i tio \
tie, i tie

tiu tio, tie
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4«
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tiu, tio, tie J

J 1 4»1
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/Li dins tion tute senhonte.

\Li diris i tion tute senhonte.
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4» r: ^ i 4-

tio \ li

4»

0^44

Tiu monto estas la Monto-Fui. Tiu i monto estas la

monto-Fui.

i

Jen estas la Monto-Fui.

C

a. 4> 4>

1. La demonstracio ae laboristoj en la i. de majo okazis unuafoje

en ikago, industria urbego en Usono, en la jaro i886.

2. En ikago en i886 laboristoj en iu fabriko de agraraj iloj

strikis postulante 8 horan labortagon.

3. Ilia laborista komitato aran^Is grandan demonstracion en la i.

de majo kaj alvokis al iuj laboristoj en la mondo por akiri 8 horan

labortagon.

4. En tiu tago 25 mil laboristoj partoprenis in.

5. Pro tiu flama iristigo, la strike grandigis skalon kaj en la 4,

la strikantaro atingis 50 mil.

6. Okaze de 1 mitingo oni eksplodigis bombon, per km multaj

laboristoj vundiis.

7. Kaj la police komencis arestadon de revoluciaj gvidantoj kaj

regis la urbon per milita lego.

8. Malgra forta protesto de laboristaro 4 gvidantoj estis morti-

—— 108



3 1

gitaj kaj multaj kondamnitaj je longjara puno.

9. Post tiu sanga batalo en la majo, en 1889 la 2a Internacio

akceptis proponon pri la maja demonstracio.

10. La propono estis jena : La i. de majo estti la tago, en kiu

^aboristoj el 6iuj landoj prezentu postulojn pri 8 hora labortago

kaj le igo de laborista protektado, per demonstracio al la reganta

klaso, kaj akiru ilin per tmuigita forto de V tuta klaso, kaj en kiu

la tuta laboristaro cesigu sian laboron kaj agadu en komuna organizita

laboro.

b.^1»
1. --

4»

2.

5?
3- i^ -- 4>

4. * 9

4»

5- -
VI 4>

Salutletero de Maja Tago

( daurtgo )

Nia urbo-Harkovo, la efurbo de Ukrainia Socialista

2
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Sovct-Respubliko, transformias je industria p-iVanto. Aperas

novaj uzinoj kaj fabrikoj, novaj dom oj-komunoj , en kiuj

la laboristaro kreos socialismajn vivoformojn. Nia atingalo

Trenmotor-Uzino balda produktos 50.000 mainojn iujare

por nova socialisma agrikulturo kaj nova socialisma urbo

Nova Harkovo~~konstruata samtempe kun la Trenmotora

(Traktora) Uzin-giganto.

En la nova urbo estas apiikataj la plej lastaj atingaoj de

rkonstruteknikoj . En tiu urbo la laboristaro uos ne nur

iujn komfortaojn, sed anka organizas socian nutradon kaj

socian infanedukadon.

Tra Ukrainio rapidnorme maras porsocialisma rekonstruo

de rkampara ekonomio. Tutaj vila-aroj Jasociias je agri

-

kulturaj kolektivoj. En 10^2- 1933 la kamparo de Ukrai-

nio jam estos giganta kolektiva ,, gren-fabriko."

Kamaradoj La unuan de majo memoru pri la graveco

de nia konstanta translima korespondado. Memoru ke por

tiu korespondado la laborista monda lingvo esperanto havas

grandegan gravecon.

Kamaradoj Amikoj Fratoj Nur la laboristoj konst-

ruos mem novan mondon, alian mondon, Kie laboro estos

oio, kie la vivo estos plena de belo kaj ravo.

Vi estas por ni Ni estas kun vi

La himno de I'proletaro ektondru kiel timiga niinaco

kontra la mondo de faismo.

HO_

.
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Vivu la Komunlsta Internacio.

Vivu la Rua Internacio de jprof-sidikatoj

Vivu la Internacia Rua Helpo

Vivu la granda tutmonda Unio de Socialistaj Sovet-

Respublikoj

Kamaradoj, skribu laii jena adreso :

Harkov, Pukinskaja, 24, redakcio de I'gazeto , Komsom-

olec Ukrainj."

Harkov, placo je la nomo Teveleva, 3, redakcio „ Harkova

Proleto."

Harkov, str. K. Libkneta, 31, redakcio
,, Pluanin."

Harkov, Dvorec Truda, VUSPS. VUK de I'esperantistoj.

(
' - ;^

I
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Fine, li ja estas raaldungita.

Niiy la mastro de I'fabriko estas nepardonebla.

'

Do, ni jam ne povas pacience obei.

Ho vi fartas bone.

Ve, mi estas tute embarasita.
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;^ ho,

ve, nu, en

jes, jen

nun, jam, ne, u, vere, efektive, bone, brave ^ i»

J

C

a.

1. js.iel progresas la kvinjara piano en Ukramia RespubliKO?

2. Kiel laboras kamparanoj en Ukrainio por la socialismo?

3« Kian signifon havas esperanto en la la de Majo?

4. Kiel laboristoj konstruas sian loejon?

5. Kiel iras agrara kolektivigado?

b. ;^
1. 19

2. 5,000 --
(discipline). (v.nmo) festo) ;^
(deklari)o

3.^^
4. politiko) ''51 senesa)

5^

5- 4>

6.

7. -- ^
8. I -
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9. ; (strata batalo)

10. ^»0
11. agento)

(defendo)
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tuta mondo, malkovrio de 1 konspiro de , Industa'a Partio "

en Sovetio. Buraron kaj ankau proletaron el iuj landoj

frapis forta impreso de tiu internacia konspiro de kapitalismo

kontra socialismo. Tutnionda proletaro ege indigni^is pro

malkaa atakemo kontrau socialista lando kaj plifortigis

la decidemon elbatali kontrau malamegata kapitalismo.

Laii severa leo de I'historio, nun kapitalismo agonias

e sia mortio : merkatoj malvastias, varoj tro abundas,

senlaborularo kreskas tagon post go en la nombro kaj iom

post iom farias fortikao kontrau la kapitalismo, fine

laboristoj el iuj landoj revolucii"as tagon post tago, kaj

aliflanke brila, triumfa maro de socialismo en Sovetio pli

kaj pli fortrkigas sian bazon.

Tia stato en t. n. la 3a periodo de postmilita kapitalismo

akcelas imperiistojn en iuj landoj
,
akrigi sian batalilaron por

aaki la solan nekapitalisman landon, Sovet-Unio, kiu certe

donus vastegan merkaton por kapitalistoj. La 2a imperiista

milito ja minacas nunan ajnan paeon de lmondo.

Kiel unu el la plej bonaj ekzemploj pri tiu atakemo de

imperiistoj, montri-is la dirita konspiro de ,, Industria

Partio."

Industria Partio konsistis el teknikistoj~"-inkluzive ekono-

miajn teknikistojn en Sovetio, laborantaj kiel suDeraj gvidantoj

en clisvolvigo de sovetia tekniko, okupante gravan postenon

en sovetia registaro. luj el ili estis profesoroj au estroj de



3 3

teknikaj institutoj a e anoj de popol-komisarioj . Estas

tre notinda afero, ke iu ano estis bone pagita de Pkapitalisto

aiita la revolucio, kid teknika kunlaboranto por kapitalista

entrepreno. Tial eksindustriistoj, eksbienuloj elmigrantaj

alilanden volonte akceptis kaj gvidis ilian agadon. Ili, iuj,

deziris renversi sovetan sistemon kaj anstataigi in per la

demokrata, bura, kaj imperiistoj francaj kaj anglai, iam
pretaj ataki Sovetion, kompreneble subtenis ilian planon.

Teknikistoj , partianoj
,

klopodis por malhelpado de

socialisma konstruado per malutila planado, por prokrastigo

de r konstruado kaj por utilo de impenistaj armeoj ata-

kontaj Sovetion. Tian ae^andon subtenis en financa flanko

grupo de ekskapitalistoj en Francio. Ili anka iam

konsiliadis kuii efuloj de registaro kaj militaj staboj de

franca kaj angla imperustaj laadoj pri venonta milita inter-

vene) kontrau sodalisma lando. La la plano, Polio,

Rumanio, Estonio ktp. utiligos siajn armeojn, sub gvido de

francaj militistoj, kaj angla iparo ankau laboros en sia

kampo.

Sub tia internacia kunlaborado, imperiistoj konspiris la

novan militon, sed la tendaro de 1 proletaro firme staranta

sur la pli kaj pli fortikianta socialismkonstmado kaj iiitima

interligo kun iulanda proletaro, neniom ancelias kaj male

senkae, publike malkovris la aferon, donante timegon al tut-

mondaj imperiistoj kaj renovigante decidemon pri imperiista
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milito e la proletaro.

i'amen la fiaskita provo estas nur unu ei multaj, la

batalenio e imperiistoj neniom malpliios, e pli fortios,

kune kuii plua anceliado de I'kapitalisma ekonomio kaj

brila maio de socialisma konstruado en la sola proleta

lando.
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4»

1 . I

4» 3 si

a.

La prezidanto petis al la vicprezidanto anstataui hn. gij

h

|£ anstatai vicprezidanto Hn

anstatai liri ke li anstatau lin

4* '
I

o

b.

5i dczins matene ne esli enata de siaj amikoj.

H sia i

2. si

a.

La vohs liberigi sm de la konscienc- riprooj turmentantaj lin.

4»

|£ liberigi li sin li

turmentantaj kiuj turmentas turmentas

kiuj konscienc-riporcoj sin

ft

b.

1^1 sidifis sur la seon prezentitan al li.

Hi estas ekspluatataj de sia raalamiko.

3.

Ml konas kelkajn homojn komprenemajn nur por si.

I

£.rnesto baldau ekkonis ilian malamikan al li celadon. ,
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|£ malamika celado ili si Ernesto

4.

4» S1 4»

Patilo konis sian amon al i. -
Palo konis ian amon al H. f

Palo k nis sian amon al si. !"

r
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kontraiistaron inter imperiistaj landoj kaj Sovetio.

2. Sed en alia flanko ni povas trovi akran kontraudiron inter

imperiistaj. landoj mem.

3. Inter Usono kaj Anglio ni iam vidas pli kaj pli akriantan

kontradiron.

4. I^ondona mararrnea konferenco estas triumfa signo de usona

kapitalismo super la marregado, kiun isnun hegemoniadis Anglio,

5. En inio Suda Ameriko, kapitalistoj de du grandaj imperi-

istaj landoj furioze batalas inter si.

b. ^
1.

2.

3-^^'
4.

5.^^<$
6.

7.

8. '
9. -C

10. )^ 4»

4

A
Movado de Proleta Arto en Japanio

iMero at Ukrainia kamarado

Antau do mi dankas vin pro via letero kun oja eksci-
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tlo, ar la konkreta sciigo de vi,

kamaradoj el Sovet-Unio, patrio de

I'proletaro, pri la sukcesanta konstru-

ado de socialismo, kiun vi mem part-

oprenas, estas por ni fortega instigilo.

Kuti la ojo mi skribos al vi

hodiau lau la promeso pri nuna stato

de I'prolet-arta movado en nia lando.

La movadon direktas nun jenaj grupoj :

Nihon Puroretaria Sakka Doomei ( literature)

Mhon Puroretaria Gekioo Doomei (teatro)

]\i on Puroretaria Biucuka Doomei (belaito)

Mhon Puroretaria Eiga Doomei (kino)

ISiilion Puroretaria Ongakuka Doomei (muziko)

Kaj iuj i tiuj grupoj estas organizitaj en Zen-Nihon

Musana Geiucu Dantai Kjoogikai ( Tut-Japania Prolet-

Artista i^igo) por unueca plenumado de I'prolet-arta movado

en tuta Japanio.

La movado en Japanio havas memorindan historion de

dek jaroj, de post la naskio de gazeto , Tanemaku Hito "

(La Semantoj) en 1921 j, klu ludis la rolon de orp-anizanto

de proleta literatura movado spontanee sin levanta kaj tra-

pasanta epokojn de „ Bungei-Seiisen (Literaturista fronto)

,

,, Puroretaria Geiucu " (Proleta arto) kaj da ,, Zen'ei "(Avan-

gardo)

.
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Nihoa Puroretaria Sakka Doomei (Japana prolet-verkista

unui-o) estas formita de preskau iuj revoluciemaj verKistoj

»

poetoj kaj kritikistoj. La la rezolucio de ia dua kongreso

en j. 1930, i ustdirekte plenumas taskaron de I'revolucia

literaturistaro. Verkaoj de iaj membroj estas publikigataj

cefe sur la gazeto ,, Senki " (Batal-Standardo) , kiu naskiis

kiel la organo de NAPF, kaj nun per rapida krekado

transformiis en la masan gazeton profunde enradiki-inta en

fabrikoj kaj kamparoj kun plena fido de revolucia proletarp.

Gia koresponda rubriko enhavanta informojii el fabrikoj kaj

kamparoj donis grundon por ekermo de informo-literaturo,

kiu aperis kun grava signifo sur proleta literatura kampo en

nia lando. Nun la gazeto suferas konsekvencan duoa-mallega-

lecon pro la pligrandi-ado de sia revolucia rolo, tamen firmi

organiziteco de ia. iegantaro defeadados in.

Nihon Puroretaria Gekioo Doomei (japana prolet - teatra

unuio) anka havis duan kongreson en aprilo en 1930 j.

La uiiui-o estas forinitaj de sep teatrist-grupoj el ses urboj,

nome Tokio, Oosaka, Kioto, Kooi, Kanazaa kaj Sizuoka.
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Tokio Sajoku Gekioo (Tokia Maldekstra Teatro) en sia

fronto, ili vigle aeadas jen en publika prezentado, jen en

prezentmigrado, sub la signalvorto Teatraon en fabrikon

kaj vilaon. En la publika prezentado de Sajoku Gekioo

70% de rigardantaro estas laboristoj. Sed precipe notinda

estas agado de Tokio Proleta Trupo, kiu iam migradas

labezone iujn fabrikojn jen kid kuraiganto por strikantoj,

en kiel bona helpo de organizado, jen kiel bona amuzanto

e konsola pikniko de familioj de viktimoj de liberiga

movado. (daurigota)
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Atoro de tiu i libro estas famekonata. ^
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La verkinton mi konas. /
atoro verkint

;^ sinonimo(
4*

I 3^
'

verkinto verki verki

4> ^ verki '
atoro" Li estas

aiitoro de sia propra malfelio. () Kunkulpulo estas punata kiel la atoro mem. (?IE (
o verkinto

verkinto

;^
/1^1 fue prononcas esperanton.

elparolas la vokalojn sufie bone.

(Aromo fluis en la ardeno.

Floroj sentigas la honodoron.

(Por kiu vi vocaonis

Hx)diaii oni halotis la komitaton.
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ateisto yanalfabeto

sendiulo 1 senaboculo

'forkuri nelegscianto

vfugi (^ fui) /edukisto

'ventego Vpedagogo

uragano .esti

'informi 1 ekzisti

sciigi ^sintrovi
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,

Ho Dio!

ielo

Dio mia!

Pro la ielo

Ha malbeno

Dio kompatu tnin

Kompatema ielo

Mia kara Jesuo

Dia rekompenco

Al la diabloj

Per ciuj diabloj

Amen

iuj diabloj de la infero I

i havas anelan koron.

Eole tie i estas la limo de mia destino,

Tio estaS' providenco.

Mi havas benon de Dio.

Dio volu, ke

a. ;^
1.

2. 4>

3.

4.

5- I i

6.

C

—— 131
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7-

8. (prezentado) !^?

9. teatrao) prezend)

10. 4»

b. :^ ^ ®M iLo

1. Arto estas bona bataiiio por proleta klaso, estante agitilo kaj

propagandilo de proleta sentimento kaj ideo.

2. Sed tial buraro ankaii ne povas esti indeferenta pri arta kler-

igo de I'amaso.

3. Hi utiligas arton por senkonscngi la amason je klasa batalo,

iiijektante() patriotismon kaj fedismon en la kampo de

iieklera amaso.

4. Krom tio, la police, agentoj de rkapitalistoj, subpremegas artan

movadon de proletaro, per malpermeso de eldono de revoluciaj gaz-

etoj kaj libroj, au per malpermeso al prezentado de teatraoj.

5. vScd kontra tio, proleta literature, proleta teatra ludo iora

post iom penetras en vivon de rproletaro.

5

A
Movado Proleta Arto en Japanio

{daurtgo)

Nihon Puroretaria Biucuka Doomei apana Proleta Be-

lartista Unui-o) havis triafojan ekspozicion en novembro de
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igSO. Krome i vigle plenumadas belartan agadon por

laboristoj kaj kamparanoj, t.e. liverado de vinjet-desegnaoj

,

karikaturaoj pri politikaj kaj ekonomiaj aktualaj aferoj al

" Senki " kaj aliaj proletaj eldonaoj, produktado de afioj

por agitado kaj propagandado. Ekspozicio de statistikaj

desegnaoj, kiujn faris la Unui'o kunlabore kun Sanp-ioo-

Roodoo-Coosa-o (Enketejo por Industrie kaj Laboro) en

1929 ludis rimarkindan rolon por agit-kaj-propagandi ideon

de internacia solidareco de proletaro, de antiimperiismo, kaj

neceson de laborist-kamparana ligo, konkrete bildiginte

diversajn statistikojn. En la lastjara ekspozicio ni vidis

klopodon de konscia konkretigo de aktualaj signal-vortoj

pri la batalo koiitra dekstra kaj maldekstra socidemokrataroj

,

akcentado de kontraimperusmo, progresado de kvinjara

plano en Sovet-Unio, re-prezentado de aktuala batalado en

fabrikoj kaj kamparoj.

Nihon Puroretaria Eiga Doomei (Japana Proleta Kino-ista

Unui"o) estas ankorau juna. Cetere i agadas sub ekstreme

malbona ekonomia kondio. Tamen, malgra tio, i havis

jam triioje publikajn prezentadojn, en kiuj i prezentis

filmojn de maja demonstracio en IQ o j. strikaj scenoj de

Tokiaj tramlaboristoj, kaj verkaojn la propra scenario.

Krom tio ia
,

migranta kinotrupo agadas en atentindaj

fabrikoj kaj vilaoj. Tiamaniere i plenumadas slan taskon

en sia donita kampo por propagandado kaj agitado, malgra
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la ekonomiaj kaj teknikaj malfaciloj, danke al apogo de

proleta amaso.

Kino en Japanio enerale estas plej granda amuzilo

por la popolo, kaj la regaiita klaso persiste penadas eluzi

in por propagandi reakcian ideon kaj dormie^i veki-ontan

popolon. Sekve la proleta Kino en Japanio havas gravegan

signifon kaj taskon.

JLa lasta, Japana Prolet-muzikista Unuio estas la malplej

progresinta el iuj grupoj unuieataj en Napf., havante nur

tre nialinulte da specialistoj-muzikistoj , sed komencante de

ur-aj bezonoj, ekzemple agado de migranta horbanclo k.a.

iom post iom kulturas sian ap^ad-kampon kaj konstruas sian

bazon por la agado.

Krom supre nomitaj grupoj ekzistas grupo de social istaj
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literaturistoj kun monata organo , Bun-Sen " (^Literatura

Fronto), tarnen i estas kolekti-o de nemultaj fimaj stroj

transfup^intaj clum pli-kaj-plia akrio de klasbatalo enerale.

Unuvorte, japana prolet-artista movado ankorau ne povas

plene enradikii en la vivori de proleta amaso.

Kiel oni pi iskribis en ,Napf" monata organo de 1 ligo,

i ijne iom malfrue ekstaris por adapti-i al vigla

spontanea konscia propreso de amaso kaj aktualaj taskoj de

revolucia proletaro. Tamen forigi i fendegon estas ura.

kaj aktuala tasko de Napf. kaj i estas forip^ata iom post

iom en praktikado.

En mallonga pris ribo mi sciigis

al vi pri prolet-arta movado en

Japanio. Mi esperas, ke la pris-

kribo estu utila almenau iomete

por internacia movado de proleta

arto pere de vi.

En la sekvonta letero, mi volas

sciigi al vi pri organize de senla-

boruloj, al kiu mi apartenas.

Kun gratulo al la sukcesa 2a jaro de 1' kviryara

piano, forigonta senlaborecon el via lanao

Kun kamaradeca saluto

Via japana k-do, Sankii.
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1. 4»

4» C to

tato

2 . it regi reo i

4»

\ -^ 4«

I 2 ;^
trederiko la ll-a multe piigrandigis ne nur la teritorion kaj a

potencon de la prusa regno kontra la aliaj regnoj, sed anka la

povon de la prusa tato kontrjr la prusaj regnanoj.

2.

3. a. b. C. I 2
0^ 4>

4.

4>
4» 4»'

4» ' '^ J^
I. Rua ideo pereigas taton. Kompartianoj

estas malamikoj de rtato. proletaro

I
pereigi taton celo malamikoj de tato

ili estas niaj amikoj.

popolo 4« rua ideo 4* kompartio' 4*

2 . Rua
ideo pereigas la regnon. Kompartianoj estas malamiijoj de la regno.

Nuna reganta klaso klasbatalo
I t nuna regata klaso

regno regno
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perei regno iuj regnoj

proletoj untii"o

i-u|;a ideo (t regno 4« regno ideo

unuii regno dezirate

minaco

3- lando

Perd 4 nacio

reganta klaso blanka |

Ve! nacio perei

4« I. ;^ 3 4

trompo

I

(2)

vidi,^ rigardi,* observi,^ distmgi,* trovi.*

1. a. ^

o

L,a maljuiiulino ne bone vidas.

b. m
Mi vidis 'in per miaj propraj okuloj,

c.

Ni vidis, ke ni estis trompitaj.

. *

Vi lam vidos vian eraroii.

2. a. 4«

Rigardu bone, kio estas antaH vi.

b.

o

La fenestro rigardas al la korto.

c.

Stelplena ielo rigadas tra la fenestro.

—— 139 ~
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••••

Ml rigardas lin kiel mian patron.

3. a. i m
Observi la astrojn.

b. ....

Observi mstruon.

4. a. ;^
Distingi la veron de la malvero.

b.

o

Pro la nebulo ni ne povis distirigi detalojn dc la pejzao,

5. a. ai

Vi trovos la libron en mia libroranko.

b. •

Ml trovis aprobon de miaj amiKOj.

c …'
Mi trovas vian opinion prava.

I

4«

pago, salajro, rekompenco, honorario.

ipo, Doato, barko, jato, alupo.

forta, potenca, fortika, firma.

banala, triviala, vulgara.

diri, paroli, babili, oratori, rakonti, flustri, km, emi.

sen, koni, kompreni, vidi.

gvidi, konduki, direkti, akompani.

lerni, studi, esplori, ekzameni,

138
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konstanta (
Marks

15 Marks 3 Marks 5 Marks

5^

4» Marks

4« i:

' ^

T: -
I

I j: m
4« Marks

^
4»

^

^>' ^»
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;^

4» i

_ I ^ 4» hctnonimo

C

a. ;^
1. P. P. ;^ -

m P.P Pi pi :
2. "
3. I (kvalite) (kvante)

4»

4. n

5. a 9

b. ;^
1. Cu vi pensas, ke klasan karakteron havas muziko mem?j

2. u proleta muziko aii kmo estu distro a konsolo por laborula

amaso?

3. Kiajn filmojn atas japanaj laboristoj

4. Kiajn taskojn devas plenumi japanaj prolet-muzikistoj en nuna

momento?

5. U vi iam vidis sovetan filmon, Turk-Sib? Se jes, parolu pri

tia impreso.
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6 B

A
Impreso de proleta teatrajo , Strato sen stmo"

{el tagliOro de Sankict j

Hodiaii mi havas libertagon, kiun ni havas nur dufoje

iumonate.

Je la 17a, mi rapidis, kuii K-do Genta, al la Teatreto

Cukii. Mi intencis kun iuj anoj de nia drama ligo vidi

" Strato sen suno " kiun prezentas proleta teatrista rondo

,, Sajoku-Gekioo

-~ 143
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Kiam ni alvenis, la tealro estis jam plenigita de niaj

kamaraaoj, laboristoj kaj studentoj. Ni apena estus ntuzita

eniri la ejon se la komisiito de nia rondo ne estus preta

pri niaj biletoj.

1 teatrao estas ja nia Grupo de ri^ardantoj per laborista

bileto okiipas sidejon kun serenaj mienoj, sed al ni ne estas

permesate, utile pasigi nian liberan lioron kiel k-doj en Sovetio

en laborista klubo, i tie ni ja ne povas e kanti niajn

kantojn. Se ni povus plenigi la ejon per nia kantegado

antau prezentado I Mi diras en mi kun indigno.

Kaj jam estas la tempo.

Jen, ekbruas tondra sonorado, kvaza alproksimiantaj

paoj de laboristaro en la tuta mondo signalo por komend
o,

Jen, stormo de aplaudado per maldeiikataj manoj laborist-

aj. En la sama tempo, la kurteno suprentirias. Ankora-

foje bruas apladado.

„ Strato sen suno " temas striken de , Kjodoo-Pres-Ko." en

1926, kiun ni ne povas forgesi kiei unu el tri historiaj

strikep^oi en nia lando, kun tiuj de " Hamamacu-Muzik-

instrument-Ko." kaj Noda-Sooju-Ko.'

'

La prezentado dauras forte tuante nian. koron.

La tiama batalo de gek-doj en „ KjodooPres-Ko,",

revolucia proletaro kurae defendanta sian postenon kontrau

forta ofensivo flanke de Pkapitalistaro, premas nin kun fresa

realeco.
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Postklisa penado de ligo de kapitalistoj, furiozaj sufoki la

striken,~jes, ili kuraas fari ion kiel ajn maljustan por

ekspluategi laboristojn ili intencas e ek bruligi sian fabnkon

por insido kontrau strikantaro , movio de strikrompantoj,

fiaj sinjorinoj kun religiaj maskoj, e kies iu prezento ni

batpremadis la plankon.
.

Batalado de la kamaradoj riskantaj la vivon, per novaj

taktikoj de ilia sindikato, kortusa helpado ae konsum-

kooperativo, proviza fako de Pklasa batalo Ni aiikaii trovis

nin mem batalantoj en la strike. Pro la realeco de lstrika

batalo kaj ludado entuziasma kaj energia, ni estis tute

forlogitaj. Kaj ni forte sentis en ni batalemon de sangautaj

kamaradoj revoluciaj.

En furioza luktado la kurteno falis,

luj rigardintaj kamaradoj brue elirontaj el la teatro

estis firme ligitaj al la sola celo de 1 proletaro.

Ni ne estis libera) por partopreni la rondan kunsidon post

la prezentado, kaj demonstraciante sur la strato, ni diskutadis

pri niaj impresoj de la prezentado a pri teatraoj dezirataj

de ni.

Proleta teatrao estas jam parto de nia vivo.

(
9 -
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(Mi akompanis lin ls la slacio.

Li akompanis ian kantadon per piano.

/Tiu 6i verbo estas aktiva.

I
Li estas aktiva kamarado.

XMi estas aktiva membro de SAT.

/Esperanto havas solan artikolon ,, la."

VSendu artikolojn por nia gazeto.

(i kondukis la infahon per la mano.

Progreso de produklrimedoj kondukis la sociori en ekonomian

krizon.

Tiu i vojo kondukas al la monto.

Pioniro i. 2. 3. 4. L

re U0 I. 2
. 3. 4. -

homonimo

La dekan de tiu i raonato ni havos plenuni-komitaton.

plenum-komitato kunsido de plenum-komitato

- 11 plenumkomitato aro da elektitaj

personoj, kies tasko estas apliki la decidojn de kongreso a plenum-

adi la praktikajn taskojn de iu organize. 4»

- 4*
,

J

vidi, rigardi, observi, trovi

zorgi ekzameni opinii |

4» '
—— 148
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140

I— 4»^0
4» 4"

i 4"

1̂.

a.

Li estas ire kuraga homo.

fTiuj du personoj estis spionoj.
"

Esperanto-movado en Sovetio estas tre vigla.

Multe da homoj stras tie,

b. '
La patro kaj la filo ne komprenas sin reciproke.

Au mi ail vi restu i tie.

Nek mi nek vi povas reSti.

c. 4» :

2 .

a.

Li ins kaj iris preskan senfinan arbaron.

b. ^
Li saltas tre lerte.

Ml tufe ne havas monon.

c. devas, povas, volas

Ml devas vojai al la provmco.

estas (estis, escos, estus, estu)+

Mi estas skribanta leteron.

I<a laboro estos pnita vespere.
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3.

a.

Ili estas gajaj, saaaj, kaj knraaj junuloj.

b.

I/i estas tre forta.

c.

La patro de mia patro estas mia avo.

Batalo de kamparanoj en nia Iando en nuna tempo estas tre grava

:
. i alportis sitelon pien (ig it) an je akvo.

Levi u en mizer' dronanta sklavar' malsata de la ter.

La terpeco apartenanta al mia familio estas tre malgranda.

La homo havanta nenian rimedon por tcni sian vivon krom vendt

sian laboron estas proleto.

d.

Jam estas tempo in en la laborejon.

4- M '

a. 5

h'\ parolas tre elokvente.

b.

Iru suente kaj rapide.

lorn post iom li progresas.

La progreso pli kaj pli rapidi-is.

La domoj staras mm apud alia.

c. 4»

Mi devis laljori de frua mateno gis malfrua vespero.

^

nstruante cspcranton al kommcantoj, li mem multe progresis.

Instigite de mia amiko, mi komencis studi la lingvon.

d. 4^
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Mi estas preta servi a I vi

i iris erpi akvon.

i

' I

1

L

L

L

L

C

1. u VI iam vidis prezentadon de „ Strato sen stmo"?

2. u vi vidis iun proletan teatraon?

3. Por kio servas proleta teatra movado?

4. u vi iam legis novelon „ Strato sen suno"?

5. Kiu verkis la novelon? Kaj kion temas la novelo

6. Per kio la novelo estas atata de japan a proletaro?

7. u vi scias pri la granda striko de Kjoodo-Pres-Kompanio?

8. Kiu gvidis la striken

g. Kion fan's la fabrik posedanto, kapitalistoj, registaro, religiuioj

kaj strikrompantoj

10. Kian politikan signifcn havis la striko?

Funebra kanto
A
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B

A
Starito de Marksismo

MarksisTno estas la teorio de la moderna proletaro en la

batalo por sia soda liberio. stariis kun la naski^o de

klasbatalo de laborista klaso en Europo.

En la unua duono de la 19a jarcento, industria revolucio^

akiris sian plenan venkon, precipe en Anglio. Kaj samtempe

—— 157 ——
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naskiis la klaso de proletaro, la " tomboiosisto " de I'bur-

aro. Krome la kapitalista produktmaniero jam de sia

juneco montris la kontradirojn, kiuj ekzistas interne de tiu

sistemo. Mizero de dung-laboristoj, kiu des pli grandias,

ju pli la kapitalo amasias, ie puis ilin al batalo kontra

la kapitalista ekspluatado. En Anglio Car^^s^-movado^ far-

iis pli kaj pli revolucia, kaj en Francio tie kaj i tie eks-

plodis elementaj ribeloj de malsataj laboristoj. Tiu unua

epoko de la moderna laborist-movado estas anka la epoko

de unuaj grandaj utopiistoj kiel San :5imon (/S/. Simon)
,

arl Furie
(
Charles Fourier) kaj Roberto Oun? {Robert

Owen, Tiuj utopiistoj kritikis la sociajn malbonojn naskitajn

de kapitalismo, proponante la sistemojn de idealaj sodoj por

la plibonigo de homa vivo. La enerala difekto de la

utopiistoj estas, ke al ili mankis la kompreno pri la rolo de

proletaro en la revoluciigo de produktmaaiero, kaj sekve

de la tuta sociordo,

Kritikante plenplene istiamajn utopiajn socialistojn, Mark-

sismo donis al socialismo vere sciencan bazon. Gi eltrovis

la evoluleon de kapitalisma socio, la teorion de klasbataio*

ui konstatis la historian rolon de la proletaro en la

transformado de nuna socio al la socialisma.

Por la scienca surbazigo de sia soda teorio, K. Marks

ekiris de la kritiko de klasika politik-ekonomio'' de Adamo

Smit {Adam Smith) kaj Davido Rikardo {David Ricardo)
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unuflanke, kaj de dialektika idealismo de Hegel aliflanke.

El la kritiko de angla klasika politik-ekonomio fariis teorio

de super valoro, kiu estas la baztono de la tuta ekonomia

teorio de Marks. La idealisman. dialektikon de Hegel, kiu

staras sur la kapo?' Marks igis stari „ sur la piedoj " kaj

starigis dialektikan materialismon, kiu estas la ilo de

labcrista klaso por ekkono de naturo kaj homa socio.

Tiamaniere Marksismo estas, kiel Lenin diras, , heredanto

kaj genia perfektigaiito de tri ideaj effluoj en la 19a jar-

cento, apartenantaj al la tri landoj plej progresintaj de la

homaro, nome : la germana klasika filozofio, angla klasika

politik-ekonomio kaj ia franca sodalismo."

Fundamentaj ideoj de Marksismo estis resumitaj en la

Komunista Manifesto, kiu estis publikigita e la antauvespero

de la revolucio de 1848 en Francio kaj Germanio.

;/ -
• -13

4=»

: 17-
1 ;V^

;^ 9

- ^
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1848

I -
11 I. industria revolucio

0. 2. 19

- -*=: 3- Robert Owen
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On 4. ekonomio

4> politik-ekonomio

' 4. stari

sur la kapo- stari sur pie-

doj

o

HI 2 )

t I

L

4»

^
I.

a.

Proletoj en kolonio estas pli kruele ekspluatataj kaj subpretn-

ataj, ol laboristoj en metropolc.

en kolonio kolonia en metropolo 7^ metropola |

I \

4»

* apelo de la patro patra apelo

(plena je akvo

aKvoplena

(Batalo de kamparanoj en nia lando en nuna tempo.

Nunatempa kamparana batalo en nia lando.

B
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en nia lando nialanda

b,

(En la mateno je la 7a horo mi devas eklabori.

Matene je la 7a

(Dim la tufa tago mi restis hejme.

La tutan tagon. • • • -

la 7a (horo) 4«

t en iu tago iun tagon iutage iu-

tage I matene vespere matenon,

vesperon

2.

a.

(lyi esfas skribanta.

Li nun skrihas.

b. ^
(Instigite ^ mia amiko, mi eklernis esperaiiton.

Pro instigo de mia amiko, ....

(Labomnte tutan tagon, mi akiris nur 50 sen.

Per lahorado de tufa tago,

c.

(teni sian vivon

tenado de sta vivo.

3.

a.

o

(Batali estas necese por ni.

Estas necese, ke ni batalu.

(Mi esperas al vi sukcesi.

Mi esperas, ke vi swkcesos.

b.

—— 162 ~
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/Homo dormanta estas dormanto.

\Homo, kiu dormas, estas dormanto.

c.

(Malsaniginte i venigis kuraciston.

Si malsaniis kaj (i) venigis kuraciston.

Kiam si nialsanigis, i venigis kiiracis'on.

i 4»^>
,

4»

142

1.

2. 4» 5^

3-

(Oni elekns mm kiel prezidanton.

Mi estis elektita kiel prezidanto.

4- 4«

Gie mi trovis puton (kaj nun ankorau mi povas trovi).

ie sin trovas (X(t trovias) puto.

Gie mi trovis puton (iam antaue sed nun i ne ekzistas).

ie sintrovis( troviis) puto.

5.

6. esti 4- havi

(Hodiau estas bona vetero.

Hodia ni havas bonaii veteron.

(Al mi estas honoro konatii kun vi.

Mi havas honoron konatii kun vi.

(Li estas tre ri6a,

I^i havas grandan ricon.
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9.

10.

II.

estas venis, farifis ^§0
'Mi venis al Tokio.

Mi estas en Tokio.

'Mi lariis soldato.

Mi estas soldato.

o

1,1 stanis.-—U staras.

povas— e&tas eola.

(Oni ne povas legi ci tiun leteron. '

i tiu letero estas nelegebla.

povas esti eble

.

"Povas esti, ke li loas en Tokio.

.Eble li loas en Tokio.

(Li laboris por la emancipa movado per sia tuta kapablo diim

la vivo.

Li oferis sian tutan vivon al la emancipa movado.

/Mi atendos vin e mia amiko.

VVenu al mia amiko.
'

%i ne toleris in resti en la ambro.

Li forpelis in el la ambro.

C

a- ^^
lya esenca kondio por la ekzisto

—— 164
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9

klaso estas la amasio de lriao en la manoj de privatuloj, la for-

mio kaj pligrandio de rkapitalo la kondico de rkapitalo estas

dunglaboro. La dunglaboro bazias ekskiuzive sur la konkiirenco

de r laboristoj inter sL L,a progreso de rindustrio, kies senvola a

senrezista portanto estas la buraro, metas sur la lokon de I'izolado

de riaboristoj per la konkiirenco ilian revolucian tinuiadon per la

asociio. Kun la evoluo de I'granda industrio, do, sub la piedoj

de I'burtaro estas fortirata* la fundamento mem, sur kiu \ produktas

kaj al si alproprigas la produktaojn. i produktas antaii cio sian

propran tombofosiston. ia pereo kaj la venko de rproletaro

estas egale neeviteba. (el Komunista Manifesto)

i£ riao privatV.'o ekskltiziv:

port'ant'o meti A sur la lokon de B. B

A 4» A B 4»

4» asoci'iro * 3^ la

fundamento for-tir-at-a ( ) estas

III la fundamento estas fortirata sitb la

piedoj de buraro ( ) propra

al'propr'ig . . . • L
al si alproprigl

b. Pb3

1. Kio estas Marksismo?

2. Km fondis Marksismon?

3. Kiu estis la plej intima amiko kaj kunlaboranto de K. Marks?

4. Kion diris N. Lenin pri deveno () de Marksismo?

5. Kiam estis publikigita la „ Komunista Manifesto"
6. u VI jam legis la „ Komunistan Manifeston"?
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2

Marks ne nur antavidis en la , Komunista Maniiesto "

la proksimion de i revolucio de 1 848, kaj formalist la taskoii

de proletaro en tlu i revolucio. Tamen li ankau parto-

prenis energie tiun i revolucion. La Manifesto mem estis

skribita por la Ligo de Komunistoj,^ al kiu li kaj Engels

apartenis. Kiam en marto 1848 komenciis bura revolucio

en Germanio, li kaj liaj kamaradoj fondis , Novan Rejnan
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Gazeton " kaj batalfs por la plena realigo de demokrata

revolucio.

La revolucio malvenkis en Francio per la starigo de

Bonapartista reimo de Lui Nhpoleon kaj en Germanio pro

la plena kapitulacio de buraro al Prusa despotismo. Tamen

dum tiu i revolucio la franca proletaro montris per sia

juni-ribelo,4 ke i jam kreskis al , klaso por si mem." ^

Kaj la reakcio, kiu venis post la malvenko de la Revolucio

de 1848 kaj kunportis la jarojn de industria prospero, sia-

flanke instigis la progreson de germana proletaro kaj liberi-

gis in pli kaj pli de la influo de buraro. Plue la civila

milito en Usono^ (1861 1864) kaj ribelo de Polio kontrau

Rusio (1 864 kazis la revoluciioa de proletaro kaj kres-

kigis iiiternacian solidarecon inter la laboristamasoj en Anglio

kaj landoj sur europa kontinento.

Sub i-tia situacio estis kunvokita en 28. septembro 1864

internacia laborista kongreso en St. Martins Hall en

Londono. Tiu kongreso elektis -eneralan konsilaiitaron Kiel

la centran orp*anon de la nove-fondita internacia organize :

Internacia Laborista Asocio (a la Unua Internacio, kiel oni

hodiau in nomas.) Marks, km skribis por la asocio la

fame-konatan?
,,
fondian manifeston estis la vera gvidanto

de la Generala Konsilantaro.

Kvankam i estis en historio la unua organize, kiu kun-

ligis kaj unuigis la internacian proletaron, la Unua Internacio
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estis konsistigita el diversaj tendencoj. in aliis, krom la

marksistoj, anglaj tred-unio7t-isto]
,

francaj Pmdon-\sto] kaj

Blanki-isto]y germanaj socialistoj (plejparte Z /-anoj italaj

kaj hispanaj anariistoj ktp lio kauzis, ke inter la enerala

konsilantaro aperis senesaj diferencoj de opinioj pri pres-

kau iuj problemoj. Kaj finfiiie akrio de batalo inter

marksistoj kaj bakuninistoj igis la Unuan Internacion esi

sian ekzistadon (^1872).

A^ 1843"
1848

I

—— / • dt* A

4=^1 — PI ."
4> L 848 '^ V. 4*

4> I/ - L *
(1861—64 n — :864 n

;^ /
1864 9 28 • *

>^ ,
—— 168 ——
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—, ,;^
:

, . ::1

"

) — K

""
it , ;^

(1872

I. formulo formuli

r.igo de la justaj( )

17

1848

j:

/
1848

•
3.

il 1849 ¥ 4* 4»

1870 1 A *

4. 1848-
;^

5. M,

f

klaso en si mem(
klaso por si mem

-—— 169
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( ;^
"9 klaso por si mem

4» 6.

7. fam-e-kon-

at-a.

B
143 (metaforo)

Ne lasu hundojn en nian kunvenejon. i I 4*

Li havas leonan koron 4»
Mi legis sur lia mieno malkontenton. 4> *

himdo 4« leona

4* I legis

4*

4» ;5e

4» metaforo 4»

' 4> •

4^

Z

Sangavida hundo Noske estas malamiKo de la laboristoj.

:
Azenoj Porkoj Eklaboru (
Tagoj rapide fluis.

Sur politika scenejo aperis bolevikoj. a ^
,
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'

I
Sur ia vizao mi rego estis skribita.

"

Nuberoj kuras en la ielo. ;^ ,>Ii

4«

metaforo

homonimo

1 44 Cirkaufrazo.

4»

^H^" cirkaiifrazo

o

Cefurbo de Japanw=Tokio.

Aiitoro de esperanto=Za.mtnhoi.

hi oferis sian vivon al nia afero.

i£ 4»

145

Akvo sm trovas en la poto.

La vidao donis al mi agrablon.

Tio min mal-ojigas.

§ia vizao perfidis ian koron.

4» ;^ i ^4»

4»
I

4»

_

Akvo estas en la poto.

Vidante la, vidaon mi sentis agrablon.
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Mi mall: oj as pro tio.

Vidante ian vizaesprlmon, mi eksciis ian koron.

C

doni kaiizi :malojo

malojigi \f trovas

perfidi L^^^j»

i 4«

La nvereto murmuras kaj la vento flustras 6e arboj.

Flavaj arbofolioj maloje adiais al la branetoj.

Floretoj ekridetis sur herbejoj,

Atunaj muziKistetoj havas gajan koncerton.

146

^^ ^

C

a. 4» 4»

1. En la jaro 1864 la Internacia Laborista Asocio—la Unua Inter-

nacio estis fondita en Londono. En la enerala statute () de

i tiu Asocio estis skribita

:

2. La emancipo () de la laboristaro estas nek lokala (
) nek nacia, sed internacia tasko. i ampleksas iujn landojn,

kie ekzistas la moderna socio. i povas esti solvita nur per la lau-
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plana kunlaboro de i tiuj lando -.. .

"

3. La Dua Internacio, kiu estis fondita en Parizo en la jaro i88?.

devigis sin daurigi la laboron de I'Unua Internacio. Sed en la jaro

1914, e la komenco de mondmilito, i travivis plenan disfalon. I^a

Dua Internacio disfalis entute pro perfido de la gvidantoj, kiuj trans-

iris al la flanko de buraro.

4. I^a Tna, Komunista Internacio, fondita en marto 1919, en la

efurbo de Rusa Federativa Soveta Respubl ko, Moskvo, solene dek-

laris anta la tuta mondo, ke i prenas devon daurigi kaj plenumi

la grandan laboron, kiu estis komencita de la Unua Internacio.

(hi la rezolticio de 5a mond-kongreso de Kominterno.)

b.

1. u vi scias ion pri la juni-ribelo de pariza proletaro en 1848?

2. Kiu fondis kaj gvidis la Unuan Internacion?

3. Kiu estis la fondinto kaj gvidanto de la Tria Internacio?

4. Kia estis la tasko de la Unua Internacio?

En i-jaro ni festas la 60-an datrevonon de Pari 2a

Komuno, kiu estas konata en la historio de internacia prolet-

movado Kiel la unua eksperimento de proleta diktaturo.

Milito naskas revolucion kaj anka Pariza Komuno ne

estas escepto. En julio 1870, komenciis milito inter Francio

3

Pariza Komuno

'

' X7o "™
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kaj Germanio, kiu estis la ne evitebla reziilto de la

kunpusio de la du bonapartistoj : Lui Nhpoleon de Francio

kaj Bismark de Prusio.

La unua volis firmigi la bazon de sia imperia regado

per triumfa milito kontrau la politiko de la dua : unuigi

Germanion sub la negemonio de Prusio.
. Sed li suferis

gravan malvenkon e Sedan kaj estis kaptita de la prusoj.

La Dua Imperio falis. Respubliko estis prokiamita en

Parizo. Provizora registaro el buraj politikistoj organiziis,

kaj la laboristoj de Parizo sin armis por defendi la res

publikon kontrau la invado de la armeo de Bismark.

Tamen la provizora registaro ne povas kaj volas defendi
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la novan respublikon. ar la buraro timas la Nacian

Gvardion de la armita proletaro pli ol la prusan armeon.

Hi provas senarmigi la Nacian Gvardion kun la helpo de la

prusoj, kiuj sieas Parizon.

Tiu provo malsukcesas en la nokto de i8, marto 1871.

Parizaj laboristoj ne volas toleri la forprenon de siaj armiloj.

Kontraue, ili batalas kontra la registara armeo el Versaij,

kaj igas in retirii. Parizo falas nun plene en la manon

de proletaro ui havas sian propran registaron : la Komuno.

Inter Parizo kaj Versaij inter la nove-naskita proleta

potenco kaj la reakcio de franca buraro, komenci-as civila

milito. En sia batalo kontrau la revolucia efurbo, bur-a

registaro senhonte petas la helpon de sia , nacia mal-

amiko ( Bismark. 1 ri monatoj da heroaj bataloj de Pariza

laboristaro sub la olej malfavoraj kondioj La 22-an de

majo la Versaifa armeo komencas okupi la antauurbojn de

Parizo. Malesperaj stratbataloj daiiras 8 tagojn, en kiuj

miloj da plej kuraaj batalantoj por la soda liberigo falas

en la maro de sango ,

Tiele, la vivo de Pariza Komuno estis tre mallonga.

Tamen i havis grandan signifon pro tio, ke i montris

kia devas esti la formo de venonta proleta stato. Kaj la

granda oktobra revolucio finis la laboron komencitan de

Pariza Komuno.

„ Parizo de laboristoj kun sia Komuno, estos solenigita
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por eterne kiel la glora antairanto de la nova socio. iaj

martiroj estas sanktigitaj en la granda koro de la laborista

klaso." (K. Marks)

—
" n X

• ;5?

4» —— •

5^ 1870
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I 4»
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C
ritmo)

I ritmo

ritmo

Fratoj al sun^ libereco'

Fratoj nun supren al lum'

!t
' ' '

ritmo ritmo ,,"

•

' '

1 ;V^J L

L

ritmo Ho ve
Jaj rNu ;^

de la de 1' pri la 4- pri 1' a^
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al suno ^ al sun' L o 4> a, o 4*

de, pri, pro la 1'

de V o
( I^a esneranto 4- lesperanto la anarkiisto 4* I'anarkiisto L

la a 7^

0)

Leviu en mizer' dronanta,

Sklavar^ malsata de la te

ritmo 4> -0(

ritmo) 4» B

RacK nin vokas indignanta

Al mort-batalo pro I'libe

Malnovan mondon ni detruos

is fundament de rtirani'.

it

Racio indignanta vokas nin

Al morta batalo pro la libero.

Ni detruos malnovan mondon

Gis la fundamento de la tiranio.
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ritmo

(rimo)

3

5^0

4» 4» 4*^ 4» rimo^
5^ .^»

Kokokri', Kokokri'

Kantas kara kokr. —
^

Leviu alten rua flag,

Gis kiam venos morta tag

Kaj spite ies sklavo, mok'

Flirtigu in en iu lok,—
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4»

-ag^, -0

-

Nun maru in ia venos ta

Jam ru-a 'estas la orient'

KontraJ- atak, kaj turment'

Maras, maras nia flag,,

-ag, -ent,

am o ^
rimo

2^ ——:^ ——
homo

kato

rozo

I o ' :^
.homo

domo

nomo

kato

. • frato

batato

omo —ato ;^
frW. 4«
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_

4> S I

L 4>

3^

Nur tiu ne eraras,

Km nenion faras.

(^»
3^ o)

Kiam katoj promenas,

Tiam musoj lestenas.(
4*

ritmo * rimo ;^
lej»^ v^

ilM

a.

1. Kiom (la jaroj pasis de Pariza Komuno r

2. Kian signifon havas la Komuno en la nistorio de proleta

toovado

3. Ert kia situado okazis la Komuno

4. u pro politika ka^zo i naskiis?

5. Kiel 'i batalis?
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6. Kiel dins Marks pri la Komuno

7- Kiu heredis la laboron de la Komuno?

8. Kiel iaj anqj suferis sian malvenkon?

b. 3^ 4»^

1. 3 i8 3 a 17

B

2. 1) 3 (duoble)

3. A losilo) 4»

4- 4 "! X X

5.

6. 46 " • A renaskii)o

7- >i^

9

(vortoj) 4»

8. sinjoro'j) L
• 4» ho

4

A
La Dua Internacio

La I4an de Julio, 1889, je la looa datreveno de I'atako

de Bastij (Bastille), la fondia kongreso de la Dua Inter-

nacio estis kunvokita. Al la kongreso estis seiiditaj 467

delegitoj el 20 landoj. Kaj Vilhetmo Libknet parolis en
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sia salut-parolado, ke la nove fondita Internacio estas la

heredanto de la laboro de PUnua Internacio, gvidita de

Marks kaj Engels.

En la nistorio de la Dua Internacio anta la mondmilito

ni povas distingi du periodojn. En la periodo de 1889 is

1904, tin organiztv-ludis pozitivan rolon en la unuigado kaj

gvidado de la laboristaj amasoj de kapitalistaj landoj. Tio

estis la periodo de is tiam nekonata kreskado de amasaj

laborist-partioj kaj sindikatoj sub la kondioj de paca pro-

gresaao de kapitalismo. Kaj la Dua Internacio estis la

organiza centro de la marksistaj laborist-partioj de iuj

eropaj landoj.

La Amsterdam'a Kongreso en 1904, kiu estis malfermita

tuj post la eksplodo de ruso-japana milito, estis tumi--

punkto en la historic de lDua Internacio. G. PtekanoVy la

reprezentanto ae la rusa proletaro, kaj Sen Katajama la

reprezentanto de la japana montris per la varma manpremo

sur la koflgresa katedro fratan knnligon de la revoluciaj

laboristoj de amba militantaj landoj La kongreso decide

kondamnis la reformismon, kiu estis elmontrita teorie en la

partio g-ermana per la reviziismo de Bemstajn, kaj praktike

en la partio franca per la kabinetismo de Mittan.

La unua rusa revolucio, kiu sekvis la ruso-japanan militon,

malfermis novan periodon en la historic de internacia laborist-

movado. Forpasis la relative paca periodo, en kiu la labo-
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rist-movado europa limigis sin je parlamentaj kaj sindikataj

batalmetodoj. La nova imperiisma epoko, la , epoko de

militoj kaj revoludoj," metis novajn revoluciajn taskojn

anta la laboristaj organizoj. Sed la plejmulto el la gvid-

antoj de Ja Dua Internacio ne povis elii el la malnovaj

metodoj. Unuj ei ili montris sin kiel malkaaj reformistoj.

Aliaj, kiuj estis nomitaj ,, Marksista Centro " {Kdcki k.a.)

defendis revolucian Marksismon nur per vortoj, tamen ili ne

volis disii kim la reformistoj. Kaj tiel la Dua Intemacio

en till periodo estis pli kaj pli putrianta per la veneno de

reformismo. La tendaro de tiamaj revoluciaj maldekstruloj

en la Dua Intemacio, kiuj estis reprezentitaj de Lenin kaj

Roza Luksemburgj estis ankorau tre malgranda.

Tiamaniere, Kiam la imperiista milito eksplodis en augusto

I914, la Dua Internacio disflugis kiel polvo en. la aeron.

Malgra la solenaj rezolucioj kontrau milito, iuj iaj filioj

senhonte helpis la imperiisman buraron de siaj landoj en la

forbuado de laborantaj popoloj. liel la historio de la

Dua internacio esence finiis, kiel Lenin aludis, kun la

komencio de I'unua imperiista mondmilito.

i889 7 14 100

€/ 20 467;^

,
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IM atako de Bastij

4« kim'vok'it'a, delegi pozitiva

kondamni !]4* kabinetisrao

n plej'mult'o. mal'dekstr'ul'o. for'bu6'ad'o.

B
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4« 4»
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1. 4»
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1.

^
bienulo terposedan:o

agrarkapi listo I

2.

3.

4. 4> *J

ei^

149

I. 1^
Kiam mi estis maldungita de la labriko, mi lanis vendisto de

dekmiljara peniko.

dekmiljara peniko (
n ;^

font-phimo

4>

' ^
i Mannenoicu (plumo kun ingo, entenanta inkon, kiu

elfluas tra trueto al la plumo dum oni skribas per -i)

i

fontoplumo 4* I

Z.

:o S-ro X kaj lia fralmoj lia fraulino

*o fratilino
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S-ro X i

.

S-ro X kaj F-ino X, lia filirio.

3. komencanto 4» Mi

eksciis vian alvenon hodia^a urnale. homa a urnale 4«

4» hodiaa

4» la hodiaa urnalo

abc

4» 4"

4>

'4«^ 4^

* ^
150

'

4*

U vere Ho, verajne (
Ho vere. u jes?

Ho, tia Cu tiel estas?

1
ial. En iu senco. Malgra io. Post io.

lal. lel.

*o ial li estas malbona homo.

2 Malgra io, 6ar mi estas malria.. ..
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efektive, lau nature, tute nature,

uste kiel tute konsekvence.

I: i estas -uste bona edzino de I'bata-

lanto.

I E6 mi mem, tute nature ploris.. evala cervo

Porko, azeno, besto, pesto, stultulo, malaulo, sentagulo, fripono

r :^ eble "

eble,

verajne

kredeble I

supozeble i

povas esti

a. :^
1. Lenimsmo estas Marks mo en la epoko de impernsmo kaj

proleta revolucio. Pli ekzakte : Leninismo estas la teorio kaj taktiko

de proleta revolucio en eneraleco, la teorio kaj taktiko de proleta

diktaturo en speciaieco.

2. i kreskis kaj fortiis en lukto kun la oportunismo de Ila

Internacio, kaj venko super tin oportunismo estas kaj estis la ne-

mankebla kondio por la efektiva batalo kontrau la kapitalismo.

3. Oni ne devas forgesi, ke inter Marks kaj Engels unuflanke kaj

IvCnin aliflanke kuas longa epoko de senlima regado de oportunismo
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de Ila Internacio, » kaj enkompata batalo kontra tiu oportunismo

estis la plej grava tasko de I^enin. (El la vortoj de Stalin;

b.

1. ^ *?

2. /
*?

3. -
4. -/ ,
5.

5

A
La Mond-milito 1914-—18

La miiito ae 1914——10 18 estis la plej grandskala kaj plej

terura miiito en la historlo de I'homaro. Tiu mlito ne estis

komencita por la justeco," nek por , garantiigo de eterna

mond-paco," Kiel la regantaj klasoj, kaj kun ili la soci-

ovinistoj, el la ambauflankaj militantaj tatoj oroklamadis

al la popolamasoj. Ne, tiuj estas senhontaj frazoj por kai

la veran celon de imperiista buraro. Ili pelis la laboristojn

de siaj landoj en la batalkampojn nur por gajni pli multe da

kolonioj kaj garantii por si mem pli grandan profiton.

Dum la kvar militaj jaroj batalis kaj mortigis inter si
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milionoj da homoj en Eropo, Azio, Afriko, sur la tero

kaj sur la maroj pro la abomeninda profitasado de 1' im-

periistoj. . 70 milionoj da vlej sanaj kaj plej labortagaj

viroj estis forsiritaj de la produktado kaj senditaj en

la kamooin de freneza mortip-ado. El la 70 milionoj kiuj

oferis sian vivon sur la altaron de railito, 9 milionoj da

soldatoj estis mortintaj, 19 milionoj vunditaj, kaj mili-
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onoj fariis mvalidoj. Nombro de lo^antaro sole en dek

eropaj landoj malmultiis je 35 milionoj.

La milito 1914 i8 alportis anka en la internacian

labomtmovadon plej grandajii anojn.

Umie : la bankroto de la Dua Internacio. Kvankart

i

estis refondita post la milito, i jam ne povas batali por ia

ajn unueca intereso de 1 proletaro. uia unueco konsistas

nur en tio, ke iuj naciaj socidemokrataroj havas komunan

intereson kontra la revolucia laboristmovado. 1 lu i ,, In-

ternacio,** kies filioj estas nur la " socialistaj " lakeoj de

rimpernstoj sialandaj, estas nenio alia ol filio de impenista

Ligo de Nacioj. Kaj -i estas efa agento de imperiista

buraro ea la provokado de milito kontra Sovet-Unio.

Due : tamen la revolucia malplimulto el iulandaj soci-

demokratoj restis fidela al la standardo de revolucia Marks-

ismo. Rusaj bolevikoj sub la gvidado de Leniw, germanaj

" Internaciistoj ,' sub K, Libkneht kaj Roza Luksembiirg

bataladis por la revolucia nnigo de imperiista milito. Ilia

batalado dum la mondmilito estis la bazo, sur km la nova,

Tria Internacio estis konstruita.

Trie : post la mondmilito venis la unua revolucia periodo

de 1 mond-kapitalismo. uiganta revolucia ondo, ki'u sekvls

la prenon de regpotenco en oktobro 1917 de la rusa prole-

taro, skuis tutajn kapitalistajn landojn kaj iliajn koloniojn.

Kvankam la proleta revolucio malvenkis en Germanio, Hun-
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gario, Pmlando ktp. pro perfido ae socidemokratoj, kaj ribeloj

de koloniaj popoloj en Egiptio, Hindio, Koreio ktp. ne

havis sufian forton organizitan por forbalai imperiistan

regadon en kolonioj, tiu periodo havis gravan signifon por

la kreski-o kaj disvasti-o de amasa laborist-movado komu-

nista en la tuta mondo.

1914-1918

I9I4—I9i8 I

i"" , i:

4» 5^
4» I

-:
- B 3

:o

1914 1918 4»

"—

" m •
" "
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I *?" K. 9 9- n— " ;

I

:o 1917 10

"— 1
I

4» n

X X 4*

4»^

X X X 4» I

B
151 Stilo

4»

stik))

;^ 4» 31

4» 4>

4«

4«

^ 4»
4» 4*
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: >«•

I ;^

4> ;^
f 4> I 4*

' 4>
'

Unu el plej nmarkinaaj nmedoj par aplikado de tiu metodo dum

kuirado estas la uzo de la jena instrumento kun konstanta rememoro

pri sufi6a kaj ofta buterumado.

|£ rimark,ind,a kuiri buter,um,i 4»

4>

Unu ei plej rimarkindaj nmedoj por apliki tiun raetodon dura oni

kuiras, estas uzi la jenan instrumenton konStante rememorante bute-

rumi sufie kaj ofte.

1M ;^

I^a de mia onklino antan du jaroj al mi doriacita ombrelo trovias

en la inter du pordoj lokita ranko.

;^
La ombrelo, kiun tnia onklino donacis ai mi anta du jaroj, trovi-

as en la ianko inter la du pordoj.
'

i:
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4>
1 5^^ ;^ Kabe Grabotiski

Baghj, Lanti, Nekrasov stHisto 4*

19*

: 5^

C
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^^ 4>
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;^

2 ;^
4»

3- ]isperanto-Esperanto. i {iT

I 4»

i

SAT. Plena Vor-

taro ^ ;^
4»

^
3^

5^ '

C

a,

1. ^
2. tipo)

y-
>

-
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^ 1 5^

4.
'

skm)

5. '-
fantazio)^ disut 4>

6.

b. 4> 4»

1. Kiam la mond-mihto eksplodi|:is en komenco de agusto,

1914, socidemokrataj gvidantoj el 6iuj t ropa j landoj forkuris kiel

^avango () en la tendaro de imperiismo.

2. Socidemokrata Partio Germania, kiu estis la plej granda filio

de I'lla Internacio kaj havis no parlamentanojn en la parlamertto,

voCdonis por la milit-obligacio de 1 Kajzer'a registaro 4an, ag.

1914-

3. Soci-Sovinistoj el 6iuj militantaj landoj agitadis por sialandaj

bur aroj sub la signalvorto „ Defendu la patriot!
!

"

4. an ores, kiu darigis kurare sian kontramilitan agitadon

al francaj laboristoj la milit-eksplodi^o estis mortpafita de fana-

tika naciisto en iu kafejo en Parizo.

6

A
La Tria Internacio

La Tria, au la Konmunista Internacio estas la sola avan-
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gardo de la internada laborist-movado post la inondmilito

estis fondita kaj kreskis sub la gvidado de V. L Lenin,

ui estas unueca bolevika mond-partio, km realigas la unuecon

de la revolucia teorio kaj praktikado de laborista klaso

tutmonda.

I Tria Intemacio estis fondita la 6 an de marto 1919

en Moskvo, en la mezo de furlozanta uragano revolucia en

la tuta Europe. Ni povas distingi tri etapojn en la historio

de tiu i Intemacio.

La unua, fondia periodo koincidas kun la revolucia krizo

postmilita de mond-kapitalismo. Stari'o de sovet-respubliko

en Hungario en marto 1919, sovet-revolucio en Bavario en

aprilo 1919, fabrik-okupado de italaj laboristoj en marto

1921, laborista revolucio en Germanio 1923, ja okazis en

tiu i periodo. Sed la ondo de proleta revolucio en, Etiropo

malaltiis pro la perSdo de socidemokratoj kaj la manko de

fortikaj kompartioj. Alvenis la dua periodo, en kiu imperiista

buraro uis relativan stabilecon kaj povis refortigi siaii

atakon al proletaro. Generala strike en Anglio 1926, kaj la

granda revolucio inia 1925-27 estas la du plej revoluciaj

okazintaoj en tiu i periodo.

En la tria periodo postmilita, kiu komenciis depost

1927-8, la kontratidiroj de 1
'mondkapitalismo montri'as en

plej akraj formoj. Ceiaj karakterlzoj de tiu i periodo

estas : unue. triumfa marado de socialista ekonomi-konstnaado
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en Sovet-Unio kaj dan'ero de milito kontraii-sovetia, due,

kreskio de revolucia amas-movado de laborista klaso en

iuj kapitalistaj landoj, kaj trie^ altio de la ondo ae naci-

revolucia movado en la kolonJoj. En tin epoko la Iria

Intemacio gajnis fornkan bazon inter la laboristaro el pres-

ka iuj landoj sur la terglobo. Al la 6-a mondkongreso,

kiu estis okazigita en agusto 1928, pli ol 60 iaj filioj el

kapitalistaj landoj kaj kolonioj tutmondaj sendis la

delegitojn.

La 7-a Kongreso de la Tria Internacio estos kunvokata en

la somero de tiu i jaro. Batalo kontra la nova mond-

milito kaj akiro de la piejmulto de la laborantaj amasoj

estas la du ef-sloganoj, sub kiuj la Tria Internacio nun

bataladas.

s XX >1^
V. 1.-

4»

,

PI 1919^

3 6

4«

1919¥

3 ' I9I9 4

1921 3 "— 1923
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- 4>
4» ' 1926 1?

1925-27 :

J

1927-8

'

/ p 1928 8 6

60 ;5?

, 7 -^^
II Bavario ;^o'

B

153

4«

4» 4«

-
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4»

I

;^
4» ^

4»

4*

4»

4«

M 4»

1.

4»

I

1. Pnntempo venis.

2. Jam estas pnntempo.

3. Vintro nun pasis.

4. Jen alvenas printempo.

5. Neo kaj gracio komencis degeli.

6. Kampo denove verdiis.

7. Branetoj de popoloj ricevis verdan nuaricoii.

8. Gaja pepado de birdetoj anoncas alvenon de pnntempo.

9. Tuo de mola vento sentigas alvenon de printempo.

4> I. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

2.

>^
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4»

Soldatoj staras antau la stacio kun pafilo. 4»

1. AntatL la stacio staras soldatoj kun pafilo.

2. Kun pafilo staras soldatoj anta la stacio.

I antaii la stacio 2

kun pafilo

3.

a. Vi mem spertu labonstan vivori, tiam vi vidos, kia gi estas.

: 4» : o Se vi mem

spertus labonstan vivon, tiam vi komprenus, kia i estas. ;^

o

b. Sopire mi atendas vian viziton.

Vizitu min

o

C. Kiel mi estus felia, se vi min vizitus

: b.

o

c.~Kiu verkis tiun artikolon

—K-do SaiikiL

—U li "Jes li

li?

li? 4«

a. u VI ne helpos mm
Mi bezonas vian helpon. Mi petas, ke vi helpu min.

uvi helpos min

4>

4. 4»

a. a mastro eKspluatas ram.

b. I^a mastro kruele eksplnatas nin,

c. Kiel senkompate nin eksplnatas la mastro.
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. La vampiro dikias per nia vito kaj sango.

a b ^>0 C

6

5.

4» !
m.m '

4» -C I

Foriru ien ajri la via volo, sed vi ne devas resti cii tie

For!

V 4«

I

Mi atendis kaj atenais

Ni iris pluen kaj pluen,

Anta longa longa tempo. . .

.

C

Kamaradoj Nia kunveno havas grandegan sign ifon eri la mond-

historio. Ne nur en Rusio, sed anka en la plej progresintaj landoj

en Europe, kiel Germanio, civila milito estas realigita. I^a popol-

amaso konscias la grandecon kaj gravecon de la bataloj nun okazan-

taj. Oni devaS' nur trovi praktikan formon, kiu ebligas la proletaron

realigi sian regadon. Tiu ci formo estas la sovet-sistemo kun
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diktaturo de proletaro. Diktaturo de proletaro I Tio is nun estis

latino* por la amasoj. Kun la disvasti o de sovet-sistemo tiu 6i

latino devas esti tradukata en iujn modernajn lingvojn : la prakti-

kan formon de aiktaturo etrovis la laborist-amasoj mem. in
komprenas la granda laborista popolo per la sovet-potenco en Rusio,

per la spartakistoj en Germanio kaj similaj movadoj en aliaj landoj

io i-tio montras, ke la revolucia formo de proleta diktaturo estas

trovita, ke la proletaro nun gajnis efektive la kapablecon por prakt-

ki sian regpotencon,

Furiozu la buraro ankora pli, mortigu i milojn da laborjstoj

plu, la venko estos la nia, la venko de komunista mondrevolucio estas

certa.

(El la parolado de Lenin 6e la fondia kongreso de III a Inter-

nacio).

i£ latino(
Tio estas latino por ni laboristoj.(

•
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A
Kanto de Varsovia Laborlstaro

(Varlavjanka)

Atoro.: Waclaw Swiecicki ^

^
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